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Ērgļu novada pašvaldības domē
Pārskats par 2013. gada decembra domes sēdē lemto
Sakarā ar būvvaldes vadītāja, būvinspektora Antona Zlaugotņa iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu
no būvvaldes vadītāja pienākumu pildīšanas dome par Ērgļu novada būvvaldes vadītāju apstiprināja
arhitekti Ināru Ketleri. A. Zlaugotnis no 2014. gada 1. janvāra pildīs tikai būvinspektora pienākumus.
 Izmainīja Ērgļu novada pašvaldībai piekritīgās zemes “Runakalna kapi” ar kadastra Nr.70920040098,
kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā, platību no 1,5 ha uz 2,46 ha.
Iznomāja līdz 2023. gada 31. decembrim Ērgļu novada pašvaldībai piederošā zemesgabala, kas
atrodas Priežu ielā 2, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā,1620/2933 domājamo daļu no platības 0,0123
ha, saimniecības ēkas būvniecībai un noteica iznomājamā zemesgabala nomas maksas apmēru 10% no
kadastrālās vērtības gadā.
 Saskaņoja Ērgļu novada ģeodēziskā tīkla pārbaudes rezultātus.
Emma Cera, pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste, saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 24.07.2012. noteikumiem Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”
ir veikusi vietējā ģeodēziskā tīkla punktu pārbaudi.
 Nolēma ar 2014. gada 1. martu pārtraukt pašvaldības nekustamā īpašuma, garāžas ēkas un 0,1066
ha zemes Stacijas ielā 5, Ērgļos, nomu Ērgļu pagasta SIA ”ŪDAS ” sakarā ar ražošanas
pārstrukturizāciju.
 Nolēma nodot medību tiesību nomu uz šādiem pašvaldības īpašumiem
”Dancigas”, zemes vienības ar kadastra Nr.7054 001 0029; 7054 001 0050; 7054 001 0069; 7054
001 0073, kopējā platība 76,1 ha, t.sk. mežs 53,7 ha; ” Zviedrs”, kadastra Nr.7054 002 0015, platība
52,8 ha, t.sk. mežs 30,0 ha.
Nolēma izstrādāt saistošo noteikumu projektu par Ērgļu novada pašvaldības nolikuma
grozījumiem.
 Nolēma nosūtīt bankām iesniegumu ar lūgumu atvērt Ērgļos kredītiestādes filiāli.
 Izdarīja grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2011. gada 27. janvāra lēmumos „Par
noteikumu par autotransporta izmantošanu pašvaldībā apstiprināšanu” un ”Par mobilo telefonu
izmantošanu pašvaldībā”.
Informāciju sagatavoja pašvaldības sekretāre A. Rozenberga
Lai jaunajā gadā prieka eņģelis vienmēr ir Tev blakus.
Lai Tavas dienas ir baltas un domas gaišas,
Lai sapņi piepildās un skumjas atkāpjas,
Lai nākamā diena ir labāka par šodienu,
Bet šodiena lai labākā, kas bijusi.
Tev izdosies! Tu vari! Tev pieder pasaule!
Katrs gads mums atnes ko jaunu, kaut ko
paņem, kaut ko dod, kaut ko izmaina, un tieši
gadu mija ir tas laiks, lai palūkoties, kas ir padarīts
iepriekšējā gadā, kādas izmaiņas notikušas.
Atskatīsimies uz darba gaitām aizgājušajā gadā
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļā!
2013. gads, salīdzinot ar 2012. gada darba
gaitām, bijis mērens. 2013. gadā Ērgļu novadā
reģistrēti 22 bērniņi, no tiem 12 meitenes un 10
zēni. Dubultos vārdus vecāki devuši tikai 2
meitenītēm, kas apliecina tagadējo tendenci
bērniņam dot tikai vienu vārdu. Novēlu vecākiem
izturību, pacietību un nebeidzamu mīlestību savu
atvašu audzināšanā. Ceru šajā gadā līdz ar jauno
pabalstu sistēmas ieviešanu sagaidīt statistikas
datu uzlabošanos.
Savukārt 2013. gadā laulības noslēdza 10 pāri,
kas ir pozitīvs rādītājs, salīdzinot ar 2012. gadu,
kad jaunas ģimenes dibināja tikai 6 pāri. Viens
pāris laulībā stājās pie garīdznieka, kā arī 4 jaunās
ģimenes tika izveidotas, izmantojot iespēju stāties
laulībā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Notika 3 laulību ceremonijas, kurās laulībā ar
Latvijas Republikas pilsoņiem stājās kādu citu
valstu pilsoņi, tādējādi viena ceremonija notika 2
valodās, bet viena ar tulka starpniecību.
Visvairāk tika reģistrēti nāves gadījumi. Mēs
atvadījāmies no 51 novadnieka; mirušas 26
sievietes ar vidējo mūža ilgumu - 83 gadi un 25
vīrieši ar vidējo mūža ilgumu - 75 gadi.
Uz ģimenes saišu stiprumu norāda tas, ka tikai
viens laulības reģistrs tika papildināts ar laulības
šķiršanu. Kā arī aizgājušajā gadā dzimtsarakstu
nodaļa izsniedza vairākas atkārtotas civilstāvokļa
aktu reģistrācijas apliecības.

2013. gada 24. septembrī spēkā stājās Ministru
kabineta noteikumi Nr. 906 „Noteikumi par
civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”,
kas nosaka, ka tagad valsts nodeva par laulības
reģistrāciju ir 14 eiro, savukārt valsts nodeva par
atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības
izsniegšanu - 7 eiro.
Savukārt 2013. gada 1. oktobrī stājās spēkā
grozījumi Pilsonības likumā, kas paredz iespēju,
sākot ar 2013. gada 1. oktobri reģistrējot bērna
dzimšanas faktu, ja bērna vecāki ir bezvalstnieki
vai nepilsoņi, dzimšanas reģistrā ierakstīt bērnam
„Latvijas pilsonis”, ja vien kaut viens no vecākiem
izteicis tādu vēlmi un tā vecāka, kas izteicis vēlmi
reģistrēt bērnu kā Latvijas pilsoni, pastāvīgā
dzīvesvieta ir Latvijā vai arī ir saņemta pastāvīgā
uzturēšanās atļauja.
Kā arī atgādinu, ka saskaņā ar Ministru kabineta
2007. gada 11. decembra noteikumiem Nr.844
„Noteikumi par valsts nodevu par informācijas
saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 2. punktu
valsts nodeva informācijas saņemšanai papīra
formā, ja tā sagatavota pēc informācijas
pieprasītāja norādītajiem kritērijiem ir:
• piecu darbdienu laikā par datiem par vienu
personu - 4,27 euro;
• vienas darbdienas laikā par datiem par vienu
personu - 8,54 euro;
• divu stundu laikā par datiem par vienu
personu - 14,94 euro.
Jaunajā gadā vēlu ikkatram prieka un mīlestības
dzirksti acīs, uz lūpām un sirdīs!

Pārdomās par pērno gadu…
Sācies jauns gads. Kur nu sācies! Jau straujā
skrējienā janvāris ticis pusē. Atskatoties uz
pagājušo gadu bāriņtiesas darbā un pārdomājot
ikdienas notikumu gaitu valstī un pašvaldībā,
jāteic: nebija viegli. Skumjākais ir tas, ka to
„nebija viegli” radām mēs paši ar saviem darbiem
vai nedarīšanu, ar izturēšanos citam pret citu gan
sabiedrībā, gan ģimenē.
2013. gadā atkal 3 vecākiem tika pārtrauktas
aizgādības tiesības uz bērniem; vienā gadījumā
pieņemts lēmums par dokumentu iesniegšanu
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.
Pirmo reizi manā bāriņtiesā nostrādātajā darba
laikā bija jāatzīst, ka aizbildnis netiek galā ar
saviem pienākumiem, jo nācās mainīt bērna
ārpusģimenes aprūpes veidu.
Vēl arvien vecāki dodas darbā uz ārzemēm, un
bērni jānodod citu personu aprūpē.
Priecājos tajos brīžos, kad bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem izdodas atrast brīnišķīgus
aizbildņus. Tā pērn notika divos gadījumos.

Pārsteidz vecāku bezatbildība, vienaldzība
pret bērniem. Reizēm vēl dramatiskāk - vecāki
izmanto savus bērnus, pārliekot uz mazajiem
pleciņiem pieaugušo rūpes par mazākajiem
brāļiem vai māsām, un vēl trakāk - pašiem par
sevi, lai tikai varētu mirkt atkarību purvā.
Priecē tie retie gadījumi, kad kāds no vecākiem
saņemas un sāk kaut ko darīt lietas labā, lai
sakārtotu savu dzīvi.
Zenta Mauriņa ir diezgan skarbi teikusi: „Mūsu
vecvecāku mājvietas bija, salīdzinot ar mūsu
gaišajiem, moderni iekārtotajiem dzīvokļiem,
tumšas alas. Bet mūsu dvēseles mājokļos nemanām
attīstību. Vēl arvien gar mūriem aug patmīlības
mušmire, atriebības nātres dzeļ visās spraugās,
naida pelējums pārklāj klonu, egoisma dzelzs
aizkars noslēdz durvis uz plašo pasauli un lielajās
logu rūtīs zied vienaldzības leduspuķes.”
Tā nedrīkst būt! Varbūt sāksim katrs ar sevi!
Lai mums visiem izdevies un veiksmīgs 2014.
gads!

Iedzīvotāju zināšanai
Ir stājušās spēkā izmaiņas Bāriņtiesu likumā.
Par noteicošo notariālo apliecinājumu
veikšanai tagad ir personas deklarētā
dzīvesvieta. Tātad - bāriņtiesa apliecina tos
darījumus, kurus slēdz attiecīgās bāriņtiesas
darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie
iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām.
Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
1) par darījuma akta projekta sagatavošanu 11,38 eiro;
2) par darījuma apliecināšanu - 7,11 eiro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu 18,50 eiro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā 34,15 eiro;
5) par pilnvaras sagatavošanu - 4,27 eiro;
6) par pilnvaras apliecināšanu -2,85 eiro;
7) par paraksta apliecināšanu - 2,85 eiro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra
izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - 1,42 eiro
(par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu - 1,42
eiro (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas
apliecināšanu - 0,43 eiro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu - 4,27 eiro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto
paziņojumu - 4,27 eiro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu 7,11 eiro;

14) par paraksta apliecināšanu uz
nostiprinājuma lūguma - 4,27 eiro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu 48,38 eiro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu 4,27 eiro (par katru lappusi).
Par uzturlīdzekļiem:
No 2014. gada 1. janvāra par katru bērnu no
viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
izmaksās uzturlīdzekļus 50 latu (71,14 eiro)
apmērā līdzšinējo 35 latu vietā, savukārt par katru
bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadiem Uzturlīdzekļu
garantiju
fonda
administrācija
izmaksās
uzturlīdzekļus 55 latu (78,26 eiro) apmērā
līdzšinējo 40 latu vietā.
Par atvieglojumu piemērošanu par apgādībā
esošu personu
Ar 2014.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi
likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas
nosaka, ka „ja vecāki kopīgi īsteno aizgādību un
savstarpēji nevar vienoties par to, kuram no
viņiem pienākas atvieglojums par apgādībā esošu
personu, atvieglojumu par apgādībā esošu personu
piemēro tam nodokļu maksātājam - vecākam,
kurš norādīts bāriņtiesas lēmuma par vecāku
domstarpību izšķiršanu rezolutīvajā daļā”.
Vineta Bagatska, Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ērgļu Profesionālās vidusskolas projekts
saņem kvalitātes balvu Spārni 2013.

Baiba Cielēna, Ērgļu novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

PII “Pienenīte” ziņas
Ziemassvētki „Pienenītē”

Ir iestājies klusums un miers, tikai
palikušas labi padarīta darba izjūtas.
Pašiem mazākajiem bija pirmā
tikšanās ar īsto Ziemassvētku vecīti.
Lai gan nedrošības sajūta bija
acīmredzama, tas neatturēja no
došanās pēc gaidītajām dāvanām.
Mazie bērni dejoja, gāja rotaļās, paši
drosmīgākie skaitīja dzejolīšus.
Mazuļi lielās tūtas bija pelnījuši tikai
tāpēc vien, ka ir patiesi, gaiši un
atvērti.
Vidējās grupas bērni Ziemassvētku
koncertiņam
bija
gatavojušies
nopietnāk - dziedāja, dejoja, skaitīja
dzejolīšus, gāja rotaļās ar zaķi, lapsu
un, protams, ar Ziemassvētku vecīti.
Dāvanas saņēma visi, jo rūķi teica, ka šajā grupiņā ir ļoti paklausīgi bērni un audzītes.
Lielajiem bērniem šogad Ziemassvētki bija neparasti. Uz pasākumu sanāca gan lieli, gan mazi
ķekatnieki un „Trādi rīdi” varēja tik sākties. Ziemassvētku pasākums bija latvisko tradīciju garā. Gājām
dažādās Ziemassvētku rotaļās, dziedājām dziesmas, zīlējām nākotni, vilkām apkārt iestādei bluķi, ticot,
ka tam līdzi sadega visas gada neveiksmes un bēdas. Liels pārsteigums bija, ka Ziemassvētku vecītis
ieradās ar īstu zirgu. Visi, kas vēlējās, tika izvizināti zirga ratos.
Paldies, Ziemassvētku vecīti, par dāvanām, novēlējumiem un apsolām šo gadiņu uzvesties tikpat
labi!
Teksts un foto:
Evita Lielupe, metodiķe



12. decembrī Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības
(ES) Mūžizglītības programmas projektu
kvalitātes balvas Spārni 2013.
Konkursā VIAA vērtēja 112 projektus un tika
noteikti 10 veiksmīgākie un kvalitatīvākie 2009.2012.
gada
Mūžizglītības
programmas
apakšprogrammu -Erasmus, Comenius, Leonardo
da Vinci un Grundtvig - projekti no visas Latvijas.
Desmit nominācijās par rezultatīvākajiem un
ilgtspējīgākajiem tika atzīti skolu, sabiedrisko
organizāciju, augstskolas, muzeja, pašvaldības un
uzņēmuma īstenotie projekti.
Ērgļu Profesionālā vidusskola balvu ieguva
nominācijā „Leonardo da Vinci
Inovāciju
pārnese” par projektu „Eiropas koka ēku
būvniecības vadītāju apmācība e-vidē”.
Projekta rezultātā tapušie mācību materiāli par
ilgtspējīgu koka ēku būvniecību ir pamats koledžas
programmai “Koka ēku celtniecība un ekobūves”,
ko Ērgļu Profesionālā vidusskola realizē sadarbībā
ar Vidzemes Augstskolu. Programmas ilgums 2,5

gadi. Šī gada februārī programmu beigs pirmā
grupa. Studentiem dosim iespēju iegūt Eiropas
sertifikātu koka ēku būvniecībā, nokārtojot
zināšanu un prasmju pārbaudes testu. Arī mūsu
skolas studenti, izmantojot šos mācību materiālus,
gūst zināšanas par koka konstrukciju izmantošanu
ēku būvniecībā un energoefektīvā renovācijā,
koka karkasa ēku blīvuma nodrošināšanu,
izolāciju un logu montāžu. Tiek skaidroti dažādu
jumta koka konstrukciju savienojumi, grīdas
ierīkošana dažāda tipa ēkās.
Paldies projekta partneriem - mācību centram
NEOPOLIS/ CCI DROME no Francijas, mācību
centram AMLEDO&CO no Zviedrijas, mācību un
pētniecības centram InnowaWood Ltd. no Īrijas
un Nacionālam Koksnes institūtam no Rumānijas
par darbu projekta uzdevumu realizēšanā.
Paldies Valsts izglītības attīstības aģentūrai par
mūsu darba novērtējumu!
I. Spaile, projekta vadītāja
Foto no Valsts izglītības attīstības aģentūras

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014.janvāris

-

Skolu Ziņas
Ērgļu novada skolu izdevums

Ir pienācis jauns gads. Bez sniega, bez līdz
kaulam kodīga sala tas ir ieradies pie mums
ar starp zvaigznēm ziedošām salūta lāsēm,
uz kurām raugoties rodas sajūta, ka šis gads
noteikti būs labāks ne tikai par iepriekšējo,
bet arī par citiem. Miljardiem acu pāru visā
pasaulē lūkojas šajās cilvēka radītajās uguns
ilūzijās un kaut uz brīdi spēj iztēloties
gaišāku nākotni, aizmirstot smago darbu,
kas vēl priekšā, lai savus sapņus pārnestu uz
reālo pasauli un materializētu.
Lai arī jau esam jaunā - 2014. - gada
zīmē, tas nenozīmē, ka nevaram atskatīties
uz pagājušā gada decembri. Ērgļu
vidusskolēni nav taupījuši savu laiku, un, lai
sniegtu prieku gan vecākiem, gan pašiem
sev, sagatavojuši neparastu Ziemassvētku
egli ar brīnumainajiem Rūķu Zemes rūķiem
un viņu piedzīvojumiem. Tomēr ne visas
dāvanas, kuras noliktas zem svētku eglītes,
ir nopelnītas ar piedalīšanos Ziemassvētku
egles rīkošanā - arī citi skolēni, par spīti
vēlmei nedēļas nogalēs atpūsties, visa
pagājušā mācību pusgada garumā katru
mēnesi ir devušies uz Vidzemes Jauno
ģeogrāfu skolu un ir vēlējušies padalīties ar
iesāktās
sezonas
sasniegumiem
un
iespaidiem. Diemžēl daži Ērgļu vidusskolas
skolēni būtu pelnījuši arī žagarus dāvanu
vietā - kādēļ - var noskaidrot, izlasot
ĒRGĻRAČA novērojumus.
Nupat jau šķiet, ka pavasaris janvārī
apsteidzis ziemu un tai par spīti bezkaunīgi
mēdās ar zaļajiem asniem, sniegpulkstenīšu
un krokusu puduriem, kā arī brīžiem tik
biezo miglu, ka šķiet, ka Latvijas zeme tiek
apsegta ar plīvuru, lai ziema to neieraudzītu
un neierastos. Lietū piemirkušie lauki un
peļķes vietu vietām pārklājas ar plānu ledus
kārtu, kad rītos dodos uz skolu un vakarā
atgriežos mājās. Smalkais un plānais ledus
lūst zem maniem soļiem, pārtraucot
nedabisko klusumu apkārtnē, kurā neskan
putnu balsis, tikai ik pa brīdim garām palido
satraukta vārna vai žagata, ar savu ķērcienu
pāršķeļot neomulīgo un biezo klusuma
sienu.
Arī,
ejot
garām
neaizsalušajām
ūdenskrātuvēm, nevar dzirdēt līksmu ūdens
čalošanu, kāda tā ir pavasarī. Tā ir lēna,
nedaudz neapmierināta ūdens kustība, kura
itin kā protestē pret to, ka dabā izjucis
ierastais gadalaiku sadalījums, kurš neparedz
atpūtas. Bet varbūt tas nozīmē to, ka sava
ziemas atpūta vēl tikai jānopelna? Vai tik
tiešām pēc ķīniešu astroloģiskā gadu
iedalījuma Zirga gadā ikvienam būs jāstrādā
vēl centīgāk nekā parasti, lai pūles vainagotos ar panākumiem un pelnītu atpūtu?
Iespējams, ka tieši to daba cenšas parādīt
savā neparastā veidā, izjaucot mums pierasto
ikdienas ritumu ar saviem untumiem.
Jaunajā - 2014.- gadā es novēlu ikvienam
spēku un izturību, darot jebkuru darbu un
realizējot ikvienu ieceri. Un kas par to, ka
dažkārt nākas pacīnīties ar likteņa untumiem?
Nekad nevar zināt, vai aiz likstu un nelaimju
klintīm neatrodas miera osta, līdz kurai var
nokļūt, tikai pārvarot šīs klintis. Atliek tikai
sekot savam aicinājumam un ticēt, ka viss
izdosies. Vēlu arī ikvienam sajust ticības
spēku - tā pat var nebūt piederība noteiktai
ticībai, vienkārši izjust, ko nozīmē ticība
saviem, savu tuvinieku spēkiem.
Laimīgu Jauno - 2014. - gadu! Lai veiksme
vienmēr iet roku rokā ar mīlestību, cieņu un
rūpēm pret citiem!
Marta Suveizda

2013./2014. m. g.

Lūdz no saules, lūdz no ziediem
Lai ir gaismas jūdzes garas,
Lai tās brīnumus vien dara –
Aizdzen paguruma stundas,
Lai vien gaišas domas junda.

(M. Bārbale)

Vismīļākie sveicieni skolotājam Henriham
Vuškānam lielajā dzīves jubilejā!
          Ērgļu vidusskolas saime

Ziemassvētku tirdziņš

16. decembrī uz Ziemassvētku tirdziņu aicināja 5. un 6. klašu
skolēni. Vispirms iznesām no klasēm galdus, salikām preces. Parasti
tirgus saistās ar steigu, cilvēku burzmu, trokšņainiem tirgotājiem,
bet es biju pārsteigta, jo šoreiz valdīja jauka sajūta. Protams, troksnis
un burzma bija liela, tomēr kaut kas manāmi atšķīrās. Tirgotāji bija
laipni, pircēji priecīgi. Es biju pircēja. Ieva Radzvilaviča, 5. kl.
Uz tirdziņu ieradās arī sākumskolas un Ērgļu Profesionālās
vidusskolas audzēkņi. Tirdziņā ne tikai pārdeva, bet norisinājās arī
loterijas. Es pārdevu tamborētas čībiņas, adītas zeķes, matu gumijas,
sprādzes ar puķēm un krelles. Ienākumi bija diezgan labi. Guna
Kalniņa, 5. kl.
Uz mana pārdošanas galda bija balts galdauts. Pārdevu
Ziemassvētku cepumus, katrs cepums maksāja 10 santīmus. Manos
cepumos bija iepildīts kanēlis, cukurs, rozīnes un žāvētas plūmes.
Es pati cepumus izcepu. Tirdziņš man patika, vēlos, lai to atkārto.
Sanda Leimane, 5. kl.
Man ļoti, ļoti patīk pārdot lietas, bet ne īpaši patīk pirkt. Es
pārdevu medu, man bija 10 burciņas. Medus burciņa bija skaisti
izrotāta. Es pati neko nepirku tāpēc, ka vēlējos naudiņu iekrāt
noderīgām lietām. Elizabete Evelīna Randere, 5. kl.
Man tirdziņš ļoti, ļoti patika. Es pārdevu dāvanu maisiņus, kuros
bija 20 piparkūkas un 3 mandarīni. Piparkūkas cepu pati. Man
patika, ka Elizabete pārdeva medu, bet Gunai bija interesantas
puķes, kuras varēja iespraust matos kā sprādzi. Vēlos, lai šādi
tirdziņi būtu biežāk. Alise Vanaģele, 5. kl.
Es pārdevu apelsīnu sulu un rotaslietas. Būt kā pārdevējai bija
nepierasti, jo visi iet garām, skatās, jautā, vai ir labi auskari vai
krelles. Man ļoti ātri visu izpirka. Pie manis visvairāk pirka 2. un 3.
klases skolēni. Kristiāna Savicka, 5. kl.
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Krievu valoda
10. klase
1. v. - Arita Braķe
2. v. - Gundars Jānis Āboliņš
3. v. - Līva Āboliņa - Ābola
Vēsture
9. klase
1. v. - Jānis Bukovskis
2. v. - Jēkabs Purviņš
3. v. - Lāsma Hermane, Kalvis Kaļva
Latviešu valoda
5. klase
1.v. - Ieva Radzvilaviča
2.v. - Marta Simona Štila
3.v. - Liāna Bite

6. klase
1. v. - Linda Jansone
2. v. - Ance Ludborža
3. v. - Gunita Rasa
8. klase
1. v. - Lauma Kodola
2. v. - Sabīne Solovjeva
3. v. - Monta Kurzemniece
9. klase
1. v. - Kalvis Kaļva
2. v.- Jēkabs Purviņš
3. v.- Lāsma Hermane
12. klase
1.v. - Marta Suveizda
2.v. - Malvīne Madžule
3.v. - Agnija Vaska

Rezultātus apkopoja mācību pārzine Maiga Picka

Skolēnu Ziemassvētku uzvedums
Ērgļu saieta namā
19. decembrī notika
lielā Ziemassvētku
gaidīšana.
Teatrāli
muzikālajā uzvedumā „Sapnī maziņš
rūķītis man nāk”
septiņi Rūķu Zemes
rūķi palīdzēja atrast
Ziemassvētku
brīnumu un sniegt to
arī skatītājiem, kuri
bija ieradušies baudīt
jauko pasākumu.
Svētku programmā
bija ierakstīts: „Viss
noslēpums
ir
zināšanā. Ja kāds kaut kur tāltālā zemē nezina, ka ir tāda zeme Latvija, vai tad tāpēc
tās nav? Un ja kāds nezina, ka tepat, Latvijā, ir Rūķu novads, vai tāpēc var apgalvot,
ka tāda nav? Ir taču tā, ka vismaz reizi pie katra no mums sapņos ir atnācis rūķītis,
stāstot par neparastām vietām un lietām. Ziemassvētkos, meklējot skaistāko eglīti vai
uzpostā mājā visai ģimenei pulcējoties ap meža skaistuli, gaidām sapņa piepildījumu.
Un vienalga, esi liels vai mazs, svētku sajūtu rada ticība brīnumam.”
Tie Ērgļu vidusskolas skolēni, kuri visu gadu bija cītīgi trenējušies dziedāt un dejot,
parādīja savas prasmes un varēja iepriecināt skatītājus ar humoru un prieku, kas
caurstrāvoja viņu priekšnesumu. Dejoja sagatavošanas grupas dejotāji, 1. kl., 2. kl.,
2.-3. kl., 3.ab. kl.,5.-6. kl.,8. kl. deju kolektīvi un vidusskolas deju kolektīvs (vadītāja
Antra Grinberga). Rūķi lieliski papildināja mazo ludziņu, jo katrs savu lomu mācēja
nospēlēt diezgan labi. Arī zvēriņi, kuri bija iekļauti lugā, tika galā ar savu lomu -lika
aizdomāties par to, ka arī ziemā dzīvā radība neguļ, bet gaida svētkus. Lomās iejutās
Jānis Bērzkalns, Kristaps Kalve, Nauris Truksnis, Raivis Grīnbergs, Kalvis Kaļva,
Edijs Krastiņš, Inga Bedrīte, Nikola Jegorska, Lāsma Hermane, Kintija Bērziņa,
Eižens Reinis, Mareks Sesks, Inese Šaudiņa. Īpaši iepriecināja mazie un lielie dejotāji,
kuri skatītājus ieveda sapnī par ziemu, kā arī dziedātāju koris, kurš, manuprāt, ikkatru
satricināja un saviļņoja. Dziedāja 1.-12. klašu koris (vadītāja Mārīte Kovaļevska).
Par visa pasākuma norisi rūpējās Antra Grinberga, Indra Rone (scenārijs), Sandra
Avotiņa (aktieru kustības, dziesmas), Guntars Velcis (fonogrammas), Pēteris Leiboms
(skaņa un gaismas), Andris Džiguns, Ieva Rota (skatuves noformējums), Gundega
Kuriloviča, Mārīte Avotiņa (tērpi), Vizma Veipa un 5.-9. kl. skolēni (programmu
noformējums), Liene Graudiņa (balles vadītāja).
Kopumā man Ziemassvētku uzvedums patika. Tas ieveda Ziemassvētku sajūtā, ko,
pateicoties ne pārāk sniegotajiem dabas apstākļiem, nebiju cerējusi sagaidīt.
Marta Suveizda, 12. kl.

VJĢS - neliels ieskats tās norisē
Jau no 2013. gada oktobra reizi mēnesī es esmu devies uz Valmieru, lai
pārbaudītu savus spēkus Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas (VJĢS)
sagatavotajos uzdevumos. Protams, es neesmu vienīgais Ērgļu vidusskolas
skolēns, kurš uzdrošinās sestdienas rītā piecelties agrāk un veltīt visu dienu
interesantiem, ar ģeogrāfiju saistītiem uzdevumiem. Ar mani parasti vēl
brauc Emīls Purviņš no 8. klases un mana māsa Marta no 12. klases.
Šogad Jauno ģeogrāfu skolas sezona sākās 19. oktobrī, un tās pirmās
nodarbības nosaukums bija „Baltijas jūras baseina reģions”. Par šo tematu
bija nepieciešams parādīt zināšanas par Baltijas jūru, tās izcelsmi, kā arī
ģeogrāfiskajiem objektiem tās krastos. Tā kā Ģeogrāfu skolu vada un
jautājumus sagatavo LU Zemes zinātņu fakultātes studenti, viņi nebeidza
vien pārsteigt ar savu radošumu jautājumos par Baltijas jūru. Tomēr, lai gan
cerēju uz labāku rezultātu, paliku piektais savā grupā, kas mani nedaudz
apbēdināja, jo, protams, vēlējos iegūt godalgotu vietu.
Novembrī sīvā cīņā ar neatlaidīgiem konkurentiem man izdevās ieņemt
otro vietu VJĢS nodarbībā. Nosaukums šai nodarbībai bija „Klimats un
kosmoss”, kuras ir man ļoti tuvas tēmas, par kurām interesējos jau kopš
bērnības. Man īpaši patika viena no uzdevumu kārtām, kurā bija jānosaka
planētu pavadoņi pēc dotajiem attēliem. Protams, neiztika arī bez humora vienā no fotogrāfijām tika parādīta neeksistējoša planēta „Nāves Zvaigzne”,

Ērgļu novada skolu izdevums 2014. gada janvāris

kura pastāv tikai filmā „Zvaigžņu kari”. Tas izsauca vispārēju sajūsmu no
dalībnieku puses. Vislabāk no visiem uzdevumiem man padevās kosmosa
misiju noteikšana pēc dotajiem datiem, jo šajā kārtā saņēmu visvairāk punktu
savā grupā.
Pēdējā nodarbībā 2013. gada 14. decembrī notika VJĢS olimpiāde, kurā
uzvarot, varēja iegūt punktus, lai vēlāk varētu piedalīties valsts olimpiādē.
Šoreiz netika izdalīta kāda noteikta tēma, tika apvienots pilnīgi viss, kas
ģeogrāfijā var būt - klimats, ģeoloģiskie un hidroloģiskie procesi, pilsētu aero
fotogrāfijas. Šoreiz man izdevās uzvarēt visus savā grupā un sezonas
kopvērtējumā pavirzīties uz ceturto pozīciju no aptuveni 70 dalībniekiem. Arī
manai māsai bija diezgan labs panākums - dalīta 2. vieta 12. klašu grupā.
Uzskatu, ka došanās uz VJĢS ir liels ieguvums ikvienam, kurš tajā piedalās.
Katrā nodarbībā es ne tikai uzzinu kaut ko jaunu, bet šo zināšanu pasniegšanas
veids krietni atšķiras no skolas solā ierastā. Nodarbību vadītāji ir jauni un
atraktīvi, viņi veicina ne tikai tīru zināšanu pārbaudi, bet arī liek meklēt
radošu pieeju jautājumu atrisināšanā. Bez tam šajā skolā atmosfēra ir brīva
un atraisīta, ik pa laikam kāds nekaitīgi pajoko, kas visu šo pasākumu padara
vēl interesantāku. Noteikti piedalīšos arī nākamajās komandu sacensībās,
kuras norisināsies 18. janvārī!
Ilmārs Suveizda, 11. kl.



2014. gada 30. janvārī plkst. 23.39 pēc austrumu
kalendāra sāksies Koka Zirga gads. Ja jūsu mājās jau ir vai
plāno uzrasties kāda koka, plastmasas, šokolādes vai kāda
cita materiāla zirga figūriņa, kas atgādinātu par šī
dzīvnieka spēku, graciozitāti un skaistumu, tad Ilzes
Gertneres kundzei pēc tāda vairs nav jālūko - viņai ir
Toledo. Koka krāsā.

Ilze un Toledo.
Spilgtākās atmiņas no skolas laikiem
Skolas gaitas uzsāku 1957. gadā vēl vecajā skolā. Jaunā nebija
uzcelta. Skolas laikā patika nodarboties ar sportu. Labi padevās
slēpošana. Ziemas laikā uz skolu braucu ar slēpēm. Tolaik
dzīvojām pie Pulgošņa ezera „Āķēnu” mājās. Līdz skolai bija
kādi trīs kilometri, ko slēpot, un tad nu iznāca arī labs treniņš.
Kad skolā darbu uzsāka skolotājs Sprancmanis, tad sākās kora
dziedāšana. Visi klases puiši spēlēja pūtēju orķestrī, meitenes
dziedāja korī. Vidusskolā Sprancmanītis bija mūsu klases
audzinātājs. Šogad novembrī bijām noorganizējuši klases
salidojumu Ērgļos pie skolotāja. Apciemojām arī skolu. Prieks
par jauno sporta zāli!

Zirgam mugurā un zem vēdera
Esmu dzimusi un līdz skolas gaitu uzsākšanai dzīvojusi
Meņģeļu mājās. Tagad tur, kā zināms, ir brāļu Jurjānu muzejs.
Bet tolaik, kad es tur dzīvoju, atradās kolhoza zirgu stallis. Zirgu
kopšana bija mana vectēva Kārļa Blaumaņa ziņā. Un tad nu, cik
atceros sevi, visa dzīvošanās noritēja gan pārnestā, gan tiešā
nozīmē zirgiem mugurā un dažreiz pat zirgam zem vēdera.
Vectēvs vienmēr teica: „Zirgs nekad bērnam virsū nekāps.” Un
nekāpa jau arī. Tad arī mācījos zirgam mugurā turēties. Vakaros,
kad zirgi atbrauca no kolhoza darbiem mājās, bija lieli prieki, jo
varēja kādam rausties mugurā un jāt uz ganiem. Protams, tad vēl
vectēvs palīdzēja mugurā tikt.
Kad sāku iet skolā, pārcēlāmies uz „Āķēnu” mājām. Tur tolaik
bija kolhoza aitu ferma, kas bija nodota manas mammas ziņā.
Bet mammai palīgos pie fermas aprūpes bija iedots zirdziņš
vārdā Murcis. Tad nu tā bija mana iespēja izkopt savas ,, kovboja”
spējas. Fermā zirdziņam pārāk daudz darba nebija un tad, kad
atnācu no skolas, Murcim mugurā un uz mežu prom vai kur citur
pastaigās. Murcis nebija nekāds vecs kleperītis, bet gan jauns,
nesen iebraukts zirgu jaunskungs. Visādi jau mums ir gājis, par
to vien varētu veselu stāstu uzrakstīt. Tā mēs kopā pavadījām 15
gadus. Kad beidzu Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, bija
jāiet strādāt uz citu pusi.
Bez zirgiem nekur
Manas bērnības un skolas gadu rezultāts bija tāds, ka nevarēju
iedomāties neko citu, ko dzīvē darīt, kā tikai kaut ko, kas būs
saistībā ar zirgiem. Tad nu izlēmu, ka jāiet mācīties par
zootehniķi. Pēc vidusskolas beigšanas 1968. gadā iestājos
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā. Pabeidzu
Zootehnikas fakultāti ar novirzienu zirgkopībā. Studiju laikā arī
trenējos akadēmijas jātnieku sporta sekcijā.
1973. gada janvārī beidzu akadēmiju un tiku norīkota darbā
padomju saimniecībā „Gaiziņš” Madonas rajonā. Saimniecībā
bija daudz zirgu. Par laimi, saimniecības direktoram arī patika
zirgi, un viņš man ļāva brīvi rīkoties. Izveidoju šķirnes zirgu
fermu, nodibināju sporta sekciju. Galvenie sportisti bija
Bērzaunes pamatskolas audzēkņi. Pašai sportošanai vairs laika
neatlika, jo bija jāpārņem galvenās zootehniķes postenis, kas tik
lielā saimniecībā nebija nekāda joka lieta.
1979. gada rudenī ģimenes apstākļu dēļ pārcēlos dzīvot uz
Jelgavu un trīs gadus nostrādāju Lauksaimniecības akadēmijas
mācību saimniecībā ,,Jelgava” par zootehniķi. Tad nāca
piedāvājums no Valmieras puses, un no 1983. gada pavasara
sāku strādāt par galveno zootehniķi buļļu audzēšanas stacijā
„Beites”. Uz turieni piekritu doties tikai tad, ja tur būs zirgi.
Arī mans vīrs Egils Gertners ir zirgu cilvēks - viņš trenēja
braucamos zirgus darba spēju pārbaudes sacensībām. Tādas
sacensības notika gan Latvijas, gan visas PSRS mērogā. 1980.
gadā ieguva pat Padomju Savienības čempiona titulu.
„Beitēs” mums bija arī neliels 11 zirgu stallītis, kā sacīt, savam
priekam. Tā nu „Beitēs” nostrādāju līdz 2000. gadam. Tad vairs
valstij tādu iestādi nevajadzēja, un saimniecība tika likvidēta.
Pa šiem gadiem ir uzcelta māja, un mēs joprojām dzīvojam
bijušajā Kocēnu pagasta apdzīvotā vietā „Beites’’. Tagad abi ar
vīru esam pensionāri un pieskatām savu mazo saimniecību.
Mums ir neliels zirdziņš vārdā Toledo. Vēl jau šad tad mēģinu

Kā vajag Stikla kalnā kāpt
2014. gada 10. janvārī kopā ar Ērgļu vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāju Mārīti Breikšu devos uz Rīgu, jo
Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres rīkotajā eseju
konkursā „Ko ES pilsonim nozīmē latviešu valoda?” ieguvu
diplomu par izcīnītu trešo vietu. Godam nopelnītais panākums
ļāva man un skolotājai doties apmaksātā ekskursijā uz Rīgu, kur
apmeklējām Latvijas Bankas Monētu muzeju, Saeimu, Latvijas
Nacionālo bibliotēku „Gaismas pils”, kā arī varējām satikt pašu
Inesi Vaideri viņas birojā Rīgā.
Ekskursija iesākās ar Monētu muzeja eksponātu aplūkošanu.
Šajā vietā nebiju bijusi, tādēļ man tas bija interesants apskates
objekts. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvējas ar viņu skolotājām,
kuru skaitā biju arī es, ieveda vispirms Latvijas sudraba monētu
glabātuvē, kurā bija apskatāmas visas jubilejas, kā arī
starptautisko monētu konkursu labākās monētas no Latvijas.
Patīkams pārsteigums izrādījās tas, ka jau pirmajā zālē mēs
sastapāmies ar R. Blaumani, jo pamanījām par godu viņa 150
gadu jubilejai izdoto monētu ar viņa attēlu. Tas vienmēr priecē,
ka mūsu dižais novadnieks tiek novērtēts un atzīts arī ārpus
Ērgļiem, kas liek vēl vairāk novērtēt talantīgo rakstnieku.
Kad bijām izgājušas no vēsturisko monētu zāles, varējām
brīvi aplūkot dažādas ekspozīcijas, kuras saistītas ar naudu un
tās vēsturi. Manuprāt, man ar skolotāju bija vēsturiska ekskursija,
jo mūsu grupas gids paskaidroja, ka visa ekspozīcija drīz vien
būs jāpārkārto sakarā ar eiro ieviešanu, kas liek atjaunot un
modernizēt visu muzejā esošo informāciju.
Nākamais punkts dienas kārtībā bija Saeimas apmeklējums.
Kad bija saņemtas caurlaides, droši varējām iesoļot Saeimā un
iziet apgaitā pa to. Kad mūs ieveda plenārsēžu zālē, mani
pārsteidza tas, cik tā ir maza. Vienmēr raugoties televīzijas
pārraidēs, biju domājusi, ka tā ir iespaidīgāka, bet, kad to
ieraudzīju, biju pat nedaudz vīlusies. Man no acīm tika noņemts
šīs telpas varenības plīvurs, un uz to es noteikti raudzīšos citādi.
Tā kā kopā ar mums bija Saeimas deputāts Ainars Latkovskis,
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas priekšsēdētājs, tad ar viņa atļauju drīkstēju apsēsties
deputāta krēslā.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums man arī šķita
vēsturisks. Kādēļ, jūs jautāsiet? Tādēļ, ka „Gaismas pili” varējām
aplūkot vēl tikai pirms nodošanas brīža - bez grāmatām tajā, bez
datoriem un citām iekārtām un satrauktiem bibliotekāriem, kuri
kaut ko cenšas sameklēt un sakārtot, lai apmeklētājiem būtu
ērtāk. Lai ieietu LNB, mums nācās vilkt zilos apavu apvalkus,
kas lika sajusties nedaudz smieklīgi, jo vesels bars cilvēku
tipināja, zilajai krāsai zibot uz mīkstajiem paklājiem. Mūs
uzveda arī visaugstākajā stāvā, no kurienes pavērās apbrīnas
cienīgs skats uz Rīgu. Es jau varēju iztēloties to laiku, kad
„Gaismas pilī” strādās cilvēki un tiks lasītas daudzās grāmatas.



uzkāpt tam mugurā. Parasti uz Ziemassvētkiem viņu iejūdzām
kamanās, bet šogad šī tradīcija izpalika.
Zirgs nav ne mašīna, ne skaista mēbele istabā
Ko es esmu mācījusies no zirgiem? Pirmkārt, jau pacietību.
Strādājot ar zirgu, jāiemācās būt pacietīgam, labestīgam. Atceros,
kad strādāju „Gaiziņā”, bija ļoti stresains darbs. Cik vien bija
iespējams, pēc darba ņēmu zirdziņu un gājām pa mežu staigāt,
mums tur bija iestaigātas taciņas. Pēc tādas pastaigas nervi
nomierinās un domas paliek skaidras.
Vienai daļai cilvēku šajos laikos izveidojusies nelāga tendence
īpatnēji mīlēt zirgus. Tas izpaužas tā - man it kā patīk zirgs, man
ir nauda, es nopirkšu sev zirgu. Bet, pērkot zirgu, aizmirst, ka tas
nav auto. Zirdziņš grib ēst, grib pastaigāties, viņam vajag labus

Toledo ganībās.
turēšanas apstākļus, bet tad izrādās, ka tam visam sāk pietrūkt
līdzekļu un laika. Ir labi, ja laikus apdomā un pārdod kādam
citam, nevis pamet novārtā. Zirgs grib mīlestību, mīļu cilvēku
sev blakus. Zirgs jau nav skaista mēbele istabā, kuru vari
pārvietot no viena stūra uz otru.
Priecājos, ka tagad zirgus izmanto reitterapijā - slimo cilvēku
ārstēšanā. Zirdziņam no tā nekas slikts netop, bet cilvēkiem tas
dod lielu labumu, jo īpaši bērniem. Šajos laikos jau zirgam, kā
smaga darba darītājam, maz funkciju palicis. Gribētos zirgiem
novēlēt, lai viņiem paliek tikai cilvēka drauga pienākums, lai
cilvēki zirgus izmantotu tikai atpūtai, skaistam sportam un kā
palīgus cilvēku veselības uzlabošanai. Vēl novēlu, lai katram
zirgam būtu mīlošs saimnieks.
Lasītājiem novēlu Zirga gadā veselību, uzticību, mīlestību un
zirga spēku, lai visām grūtībām tiekam pāri! Zirga gadam
vajadzētu būt labam gadam!
Mana šī gada zirga „figūriņa” būs Ilzes kundzes
fotogrāfija, kur viņa tik eleganti sēž uz sava Toledo muguras.
Manuprāt, šī fotogrāfija neatstās vienaldzīgu nevienu - tai
nav vajadzīgas ne krāsas, ne papildu komentāri. No savas
puses vēlos visiem novēlēt, lai šogad mums kaut reizi izdodas
uzsēsties zirdziņam mugurā un izdarīt to tik skaisti un ar
tādu mīlestību pret šo dzīvnieku, kādu varam vērot šajā
fotogrāfijā!
                                                                                              
                Lelde Gangnuse - Bērziņa
Foto no Ilzes Gertneres personīgā arhīva

„Un tomēr ir, kas sēras skaidrot spētu:
Man paliek atmiņas, to turu svētu.”

R. Blaumanis.

Pa sveču liesmiņās gaismotu ceļu
mūžībā devies skolotājs

Jānis Bičevskis

(13.06.1933. - 16.12.2013.)

Pēc LNB apmeklējuma mūsu grupa devās uz Ineses Vaideres
biroju, kur, viņas asistenšu stāstījumā klausoties, uzzinājām
daudz ko vairāk par Eiroparlamenta deputātes darbu un ikdienu.
Mani pārsteidz, cik daudz viņa ir darījusi, lai Latvija tiktu
popularizēta Eiropas Savienībā. Mēs redzējām arī pašu Inesi
Vaideri, kura atstāja izcilu iespaidu uz mani kā klausītāju, jo
viņas valodas skaidrība un tajā esošā noteiktība pilnībā izkliedēja
manu iespaidu par to, ka viņa varētu runāt tukši, kā to dara lielākā
daļa politiķu.
Domāju, ka šī ekskursija man un skolotājai deva ļoti daudz, jo
ieguvām zināšanas par monētu vēsturi, nedaudz par Saeimu,
„Gaismas pili”, kā arī par to, ka eksistē politiķi, kuri cenšas arī
valsts labā un pat var panākt kaut ko. Vislielāko paldies saku
skolotājai Mārītei Breikšai, kura man piedāvāja piedalīties
konkursā, kā arī Ineses Vaideres palīdzēm - Renātei Mikučevskai
un Ingai Plesauniecei un, protams, pašai Inesei Vaiderei, kura tic
jauniem talantiem un cilvēkiem!
Marta Suveizda, 12. kl.
Ja vēlies uzzināt, ko Inese Vaidere ir paveikusi
Latvijas labā, vari apmeklēt viņas mājaslapu: www.
inese-vaidere.lv

Jānis Bičevskis dzimis Ērgļu pagasta
„Ošugravās” skolotāja ģimenē. Skolas
gaitas aizsākās Burtnieku skolā, turpinājās
Jaunpiebalgas vidusskolā. Piedalīšanās
vairākās republikas mēroga sacensībās
noteica turpmākā dzīves ceļa izvēli studijas Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā.
Ērgļu vidusskola kļūst par sporta skolotāja Jāņa Bičevska pirmo un
vienīgo darba vietu 42 gadu garumā. Te mācīti daudzi vēlāk zināmi
sportisti, rīkotas neskaitāmas sacensības dažādos sporta veidos ne tikai
skolēniem, bet visiem ērglēniešiem, par savu audzinātāju viņu saukuši
trīs klašu kolektīvi.
Ar eleganto stāju, erudīciju, latviskumu skolotājs bija cienīta autoritāte
skolēnu vidū, kā patīkamu sarunu biedru, atsaucīgu, enerģisku, aizrautīgu
cilvēku viņu atceras kolēģi.
Būdams Ērgļu pagasta padomes deputāts, Jānis Bičevskis vadīja
Izglītības, kultūras un sociālo komiteju. Pēc viņa ierosmes tika atjaunoti
sporta svētki pagastā, nodibināta pensionāru padome, vadīta darba grupa,
kura izveidoja pagasta ģerboni un karogu, organizēta piemiņas zīmju
pasniegšana barikāžu dalībniekiem.
Nākamajām paaudzēm paliks skolotāja, savas dzimtās puses patriota,
pierakstītie atmiņu stāsti.
Bičevsku ģimenes mīlestībā uzauguši trīs bērni, garīgums, godīgums,
labestība tālāk sakņojas astoņos mazbērnos un četros mazmazbērnos.
Likteņdārzā kopš 2013. gada 22. jūnija aug skolotāja izvēlētā un kopā
ar bijušajiem skolēniem iestādītā kalnu priede, kuru vienmēr atradīsim
pēc uzraksta „Visjaukākajam audzinātājam Jānim Bičevskim. Ērgļu
vidusskolas 21. izlaidums 1974. gadā.”
                        Ērgļu vidusskolas kolektīvs
Ērgļu novada dome
“Skolas Ziņu” turpinājums nākamajā lpp.
“Skolu Ziņas”
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Basketbola jaunumi

Ziemassvētku brīvdienās mūsu
jaunie basketbolisti ar dažādām
sekmēm
piedalījās
vairākos
turnīros.
21. un 22. decembrī mūsu paši
jaunākie zēni (Ērgļu vidusskolas 3.
klase) ar nosaukuma Madona U-10
startēja LJBL MINI kausa otrajā
kārtā Gulbenē. Grūtā cīņā tika
pieveiktas Valmieras BJSS, Cēsu
BJSS, kā arī Rūjienas un Brenguļu
komandas un iegūta 1. vieta.
4. un 5. janvārī Madonā notika
starptautisks turnīrs . U-15 grupā
Madonas BJSS komanda kopā ar
mūsu 1999. gadā dzimušajiem
basketbolistiem, galvenajā cīņā
pārspējot lietuviešus, ieguva 1.
vietu. Bet mūsu mazākie, startējot
U-11 grupā, izcīnīja 4. vietu.
10. janvārī mūsu zēni Madonas
BJSS sastāvā startēja starptautiskajā turnīrā Cēsīs. U-15 komanda
pārliecinoši izcīnīja 1. vietu. U-13
komandai veicās sliktāk un tā
ierindojās turnīra tabulas lejasdaļā.
Tajā pašā dienā Madonā notika starpnovadu reģionālais turnīrs basketbolā skolu komandām D grupā.
Ērgļu puiši izcīnīja 3. vietu. Prieks par meitenēm, kuras, nerespektējot pat divus gadus vecākās pretinieces
un pirmo reizi mūžā piedaloties oficiālā spēlē, prata pārliecinoši izcīnīt 1. vietu.
Lai arī rezultāti ir tīri pieņemami, eiforijai nav pamata! Priekšā smags treniņu darbs. Lai veicas!
                                                                                   I. Teteris, treneris
Foto no I.Tetera personīgā arhīva

Visi gaida īstu ziemu!
Šī ziema mūs pārsteidz, iepriecina un arī skumdina. Kāpēc skumdina? Joprojām nav sniega, bet gribētos
nodoties ziemas priekiem! Bērniem patīk sniegs, viņi to gaida...Un, gaidot sniedziņu ierodamies, var
rakstīt dzejoļus un stāstus un zīmēt īstu ziemu. Pārliecinieties paši, lasot Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas
bērnu pārdomas un aplūkojot zīmējumus!
Skolotāja Sarme Kantāne sociālo zinību stundās 4./5. klašu skolēniem savas izjūtas un attieksmi pret
dzīvi bieži vien rosina izteikt dzejas rindās un zīmējumos.
Uz mākoņmalas Sniega māte sēž,
Tā savus mīkstos palagus
Ir nolēmusi purināt.
Iet diena pēc dienas,
Krīt sniedziņš balts,
Pār zemi balsts eņģelis laižas,
Viņš atnes mums Ziemassvētku laiku...
Ivo Suncelis, 4. kl.

Mūsu draugs - sniegavīrs.
Elīna Veicmane, 4. kl. skolniece

Sniega mātes mākoņi.
Ivo Suncelis, 4. kl. skolnieks
Ziema, ziema, cik tu laba!
Visu bērnu prieks.
Bērniem nu ir silti cimdi,
Baltas vilnas jaciņas.
Aigars Putniņš, 4. kl.

Ziemas prieki.
Toms Siliņš 5. kl. skolnieks

Jau ilgāku laiku esmu ievērojis to, cik skolēni ir nepieklājīgi,
kad dodas pusdienās. Tā kā lielākā daļa skolēnu dodas
pusdienot uz Ērgļu Profesionālo vidusskolu, viņiem nākas
stāvēt rindā, lai sagaidītu apkalpošanu. Tas nebūtu nekas, ja
vien - nebūtu galēji bezkaunīgu rindā līdēju, kuri neciena ne
tikai citus skolēnus un Ērgļu iedzīvotājus, kuri ieradušies
pusdienās, bet arī skolotājus. Rindās līdēji, parasti pa pieciem cilvēkiem
grupiņā, uzdrošinās ielīst rindā, lai viņus ātrāk apkalpotu, nemaz
nepadomājot, ka arī pārējiem cilvēkiem, kuri ieradušies paēst ātrāk
par rindā līdējiem, ir tādas pašas tiesības uz apkalpošanu kā viņiem.
Tomēr man ir risinājums:
Šo problēmu varētu pārrunāt klasēs, jo, lai arī, kā E. Veidenbaums rakstījis:
„Vēders - dievs visaugstākais”, galu galā tā skar savstarpējo cieņu starp skolēniem
un skolotājiem.
Iespējams, ar aktīvākajiem rindā līdējiem vajadzētu aprunāties par ikdienas
uztura sabalansētību - varbūt viņiem vienkārši nav zināms fakts, ka eksistē brokastis,
ar kuru palīdzību var iegūt pietiekamu kaloriju un uzturvielu daudzumu, kas viņiem
neliktu justies tik izsalkušiem pusdienlaikā.
Savos novērojumos dalījos ar
12. klases skolnieci Martu Suveizdu

Sniega pārslas lēni krīt
Ziemas baltumā...
Meži, pļavas apsniguši
Vienmēr visās ziemās!

Ieviņa Briņģe, 5. kl.

Latviešu valodu 4. klases skolēniem māca
skolotāja Elita Ūdre. Bērniem tiek piedāvāti
daudzveidīgi radošie uzdevumi, lai attīstītu spēju
izteikt domas un nostiprinātu pareizrakstību.
Saule
Saule man ir labais draugs,
Saules staros gaišs ir lauks.
Saule silta, silda labi,
Saulē sēdēsim mēs abi.
Saulē visiem jauki, silti,
Saules staros klāti tilti.
Saule skatās – bērni lasa,
Saule arī grāmatu lasa.
Saule ir priecīgā omā,
Saule zina, kāda tai loma.
Saule vien par to spilgti domā,
Saules grāmata bērniem somā.
Ilona Riekstiņa 4. kl.
Soma
Ak, cik soma jauka tā,
Vilksim bērni mugurā.
Ak, tu soma manējā Skaistākā un labākā.
Ļoti patīk somas tās –
Skaistākās un labākās.
Vilksim bērni mugurā,
Kamēr visiem jaunas tās.
Visi bērni priecājās
Kamēr skaistas, jaunas tās.
Visi bērni nēsā tās –
Skaistākās un labākās.
Elīna Veicmane 4. kl.
Pasaka
Es paņemu skaistu grāmatu
Un lasu brīnumu pasaku –
Tur burvji un prinči, un princeses,
Un skaistākās puķes uz pasaules.
Tur burvji un pilis, un būdiņas,
Un zvēri par cilvēkiem pārvēršas.
Tur sapņi ik brīdi piepildās
Un ļaunais par labo pārvēršas.
Šī grāmata brīnumu pilna,
Es lasu un laimīga topu.
Oksana Jefimova 4. kl.
Ziema
Šogad ziema savāda
Nav, lūk, sniega gaidītā.
Bērniem tās ir mocības,
Zudis pikošanās prieks.
Arī ragaviņas, slēpes, slidas
Mierīgi nu pūsties var.
Dāvis Reiznieks 4. kl.
Vizuālās mākslas stundās skolotāja Dace
Dombrovska rosina 1. – 3. klašu skolēnu iztēli un
fantāziju, pacietīgi māca bērniem glīti un rūpīgi
pildīt jebkuru darbu. Labākos darbus varam
aplūkot arī mūsu novada avīzē!

Ziema nāk pār kalniem aši,
Skriešus skrien pie mums tā knaši.
Gaidām mēs to visi moži,
Būsim vienmēr veikli, droši!
Elīna Veicmane, 4. kl.
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Katru dienu gaidu ziemu,
Ja sniedziņš snigtu,
Pikotos un braukātos es.
Tad būtu laimīgākais
Es uz pasaules!

2./3. klases audzinātāja Elita Leiboma sarunās
ar audzēkņiem noskaidro viņu pārdomas par ziemu
bez sniega. Uz skolotājas jautājumu „Kāpēc nav
sniega?” bērni atbild ļoti dažādi, ļaujot vaļu
fantāzijai.

Toms Siliņš, 5. kl.

Vai tā ir laba ziema,
Kurai nav sniega?
Vai jums tas labi šķiet,
Ka sniedziņš vēl nesnieg?

Sniegavīrs gaida ziemu.
Vladislavs Jefimovs 5. kl. skolnieks
Vendija: Kāpēc tā? Šogad Latvijā nav sniega.
Dažās vietās pūpoli plaukst. Pagājušajā ziemā
sniegs jau bija līdz viduklim. Bērni slidoja un
sniegavīrus cēla. Kāpēc tā?
Markuss: Gāja kāds cilvēks un bēdājas par to,
ka sniega nav. Kas tā par ziemu, ka nevaru slēpot?
Varbūt uzsnigs sniegs, viss būs balts, un tad mēs
pikosimies.
Diāna raksta, ka ziemas sākumā sniegs esot
bijis, visi bērni vēluši sniegavīru, bet otrā rītā
sniegs pazudis... Bērni bija noskumuši, viņi jautāja
mammai, kur palika sniegs, bet mamma arī
nezināja. Pēc dažām dienām sāka snigt.
Sabīnes pārdomas par neparasti zaļo ziemu:
Šī ziema kā zaļa vasara
Mūsu skaistajā Latvijā.
Ar zaļu sniega kārtu
Tā apsedz mežus un pļavas.
Tik spoža saule spīd,
Bet nevaru ziemu atrast.
Un sniedziņa nav nemaz Par to skumjas man actiņas...
Samanta: Ir ziema, bērni grib braukt no kalna ar
ragavām, taču nav sniega... Ko lai dara? Jāsacer
dzejolis par ziemu!
Visi bērni šodien līksmo,
Sniedziņš ārā krīt!
Bērni saka māmiņai:
Gribam ārā iet!
Iziet ārā, sniegā krīt.
Sniega eņģeļus tie veido.
Tētis, mamma priecājas:
Tik daudz mums eņģeļu!
Deivids: Reiz dzīvoja saule. Viņai sagribējās
aukstumu. Uzsniga sniegs, un saulei nebija vairs
karsti. Pēc nedēļas kļuva pavisam auksti, un saule
izkausēja sniegu. Sniegs devās projām uz citu
valsti, laikam uz Angliju. Tur bērni viņu gaidīja, un
visiem sniegs patika.

Lauris: Vējš ir aizpūtis ziemu uz citām zemēm.
Kādreiz viņš to pūtīs atkal atpakaļ pie mums!

Ingus: Saģērbos, gāju laukā un ieraudzīju, ka
ziema ir, bet sniega nav... Jautāju Dieviņam, kāpēc
tu tā izdarīji? Dieviņš atbildēja, ka esot samainījis
gadalaikus. Tagad ir pavasaris, bet ziema atnāks
pēc pavasara – martā. Gaidīsim ziemu!

Aivija uzdod jautājumus, un rodas dzejolis par
pazudušo ziemu.

Materiālu sagatavoja Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskolas skolotāja Elita Leiboma



7. decembrī Ērgļu saieta namā tika sveikti Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursa laureāti. Šogad
konkursā piedalījās 214 skolēni no visas Latvijas, viņu vidū 15 dalībnieki no mūsu novada: 13 skolēni no Ērgļu
vidusskolas un 2 no Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas. Iepazīsimies ar viņu darbu fragmentiem.
„Brakos” ir varen jauki
   Ir rudens. Agrs rīts. Lapas uzsāk strauju deju ar vēju. Es vēroju
tās un nespēju atraut acis. Vienu brīdi priekšpusē izvirzās ugunīgi
sarkanās kļavu lapas, bet nākamajā sāk dominēt maigi dzeltenās bērzu
lapas. Beidzot vējš tās iejauc raibā krāsu virpulī, un tur virpuļo ne tikai
sarkanās un dzeltenās, bet arī zaļganās, rūsgani brūnās, rudās, un arī
pa kādai zeltaini oranžai izdodas iejukt krāšņo dejotāju pūlī.
Tā kā ir diezgan agrs un ielas ir tik tukšas kā izslaucītas, nolemju
doties pastaigā. Tā, pārliekot prātā visdažādākās domas, savā nodabā
ejot un vērojot brīnišķīgo dabu, esmu nonākusi pie ceļa norādes uz
„Brakiem”. Ilgi nedomājot, dodos apciemot rakstnieka Rūdolfa
Blaumaņa mājas.
Ieraugot pirmās „Braku” ēkas, mani apņem savāds miers. „Braku”
burvība iedarbojas tik ātri, ka nespēj ne acu pamirkšķināt, gluži kā
maģija. Tā paņem savā varā maigi un nemanāmi. Šajā mirklī manās
domās nav dusmu, nožēlas un skumju. Ir tikai apjausma par pasaules
un „Braku” jaukumu.
           Undīne Saleniece, Ērgļu vsk. 7. kl.

Foto: Ilze Daugiallo

2. no kreisās: Kristaps Kartenbeks, 7. – Arvis Zeibots.
  
Man ir varen jauki, apzinoties, ka esmu daļa no Blaumaņa dzimtas.
Man ir patīkami būt kopā ar saviem radiniekiem Blaumaņu dzimtas
salidojumos, kuri notiek ik pēc četriem gadiem. Ir jauki, ka manu
radinieku dzīvesstāsti ir apkopoti grāmatā „Blaumaņu dzimtas
līkloči”.
Sirds gaisma, kas strāvo no Blaumaņa ļaudīm, ir aktuāla arī
mūsdienās un arī manā dzīvē. Man patīk Rūdolfs Blaumanis un viņa
radītie darbi, kaut arī dažu viņa darbu nozīme man vēl nav skaidra. Es
uzskatu, ka R. Blaumanis ir viens no labākajiem tā laika rakstniekiem
un visa Blaumaņu dzimta arī ir apveltīta ar dažādiem talantiem.
„Braki” ir ļoti garīga vieta tādēļ, ka Blaumaņi tur ir atstājuši savu labo
enerģiju. Atrodoties „Brakos”, jebkuram cilvēkam uzlabosies
garastāvoklis. Ar cilvēcību Rūdolfs Blaumanis mūs uzrunā caur gadu
simtiem.
Kristaps Kartenbeks, Ērgļu vsk. 7. kl.
(atzinība par sirsnīgu skatījumu uz„Brakiem”)
   
Jau dodoties uz „Brakiem”, pārņem jautras un satraucošas sajūtas.
Līkumainais un šaurais ceļš, kuru ieskauj zaļi un kupli alkšņu zari un
pūkaini mākoņi virs galvas, glabā sevī prieku „Braku” sētas
apmeklētājiem, kuru sirdis pilda domas par tikšanos un labas emocijas.
„Brakos” var apskatīt krāšņu dabu un 19. gadsimta lauku sētu, kurā
agrāk dzīvojis un daudzus savus literāros darbus sarakstījis rakstnieks
Rūdolfs Blaumanis, vai arī izmēģināt piedzīvojumu trasi „Braku
takas”. Te vienmēr katrs atradīs sev ko tuvu un tīkamu.
Visvairāk „Brakos” mani sajūsmina skaistā daba. Mana vismīļākā
vieta Brakos ir taciņa, kas ved no Edgara pieminekļa līdz
Zibensšķeltajam akmenim. Taciņu ieskauj kuplas, biezas un garas
papardes. Tur vienmēr ir tumšs tāpēc, ka kokiem ir ļoti bieza lapotne.
Un tikai dažviet saules stari izspraucas cauri biezajām lapām. Tur
ieejot, man šķiet, ka esmu kādā pasaku vai burvestību mežā.
Lauma Kodola, Ērgļu vsk. 8. kl.
   
„Brakos” ir apbrīnojami skaistas takas un koki, kas aug visapkārt,
pateicoties Blaumanim. Pirms rakstnieka ģimene sāka tur dzīvot, tur
nebija nekā, bija augsts kalns un viss. Pamazām sastādīja kokus, jo
Blaumaņi bija ļoti lieli dabas mīļotāji. Gadu gaitā tika iekoptas mājas,
kas kļuva par rakstnieka dzīvesvietu. Tagad ir plašs memoriālais
muzejs, kur var iet katrs, kas vēlas.
Tagad tur arī ir „Braku takas”, kuras esmu gājusi vairākas reizes,
un nevis tāpēc, ka man nebija ko darīt, bet tāpēc, ka tas ir ļoti
interesanti. Bija reize, kad gāju „Braku takas” un bija pagājušā gada
lielākais negaiss, un zibeņoja, man bija bail, bet tas bija liels
piedzīvojums, jo ārā bija tumšs. Bija jau vakars, un mums uz galvām
bija lukturīši, bet, ejot trasi, es ieraudzīju zirnekli, un man ir paniskas
bailes no viņiem. Tā bija pirmā reize, kad es saņēmos, jo sapratu, ka
man tas ir jāizdara, jo aiz manis ir daudz cilvēku, kas vēlas nokāpt
lejā!
Anete Podjava, Ērgļu vsk. 8. kl.
Mierīgas un klusas stāv vecās „Braku” ēkas. Nē, tās nav klusas!
Virs jumtiem lido stārķi un meklē, kur taisīt ligzdu. Koša tauriņu
ģimene vēlas uz brīdi, kur nolaisties un atpūsties.
Klusums ir brīdī, kad ieejam ēkās. Tik daudz senu lietu! „Braku”
mājas lepojas ar tām. Koka karotes, sviesta kuļamā mašīna, kausi un
ķipīši, spriguļi – tie visi atdzīvojas muzeja darbinieku stāstos. Varu
tikai iztēloties, kā viss agrāk noticis, kā šie priekšmeti lietoti. Gribas
iesaukties: „Cik interesanti!” Vēlos pagriezt laiku atpakaļ un pastrādāt
kā senāk, bet tas būtu grūts darbs. No Lejas akas nest ūdeni nēšos
kalnā augšā. Malt graudus ar rokām ilgi, ilgi. Bet tajos laikos cilvēki
bija strādīgi un par darbu grūtumu nesūdzējās.
Man patīk iedomāties, kā cilvēki senāk dzīvoja „Brakos”. Daudz
strādāja, bet vai arī jokojās? Vai sacentās ūdens nešanā kalnā? Kurš
pirmais aiznesīs ūdeni līdz slieksnim, neizlejot ne kripatiņu ūdens?
Domāju, ka tolaik bija arī jautri brīži, jo arī Rūdolfs Blaumanis savās
lugās ir rakstījis par jautrību un jokiem.
   Monika Purviņa, Ērgļu vsk. 8. kl.
Tagad, rudenī, pie avotiņa kokiem ir tik skaistas lapas, ka Siguldas
rudens nespēj blakus stāvēt mūsu Pirtsgravas avotiņa koku rudens
krāsām, tik krāšņām.



Tas skaistums ir tik jauks kā garšvielas garšvielu plauktiņā vai kā
želejas lācīši no „Haribo”, kas taisīti lapu krāsās: dzeltenā, sarkanā,
oranžā un vēl citos krāsu toņos, kurus spēj novērtēt tikai pieredzējuša
mākslinieka acs. Lapas ir tik atšķirīgas, ka galva no raibuma sāk
reibt.
Gadiem ilgi avotiņš netraucēts čaloja graviņā, bet šogad viņa
dzīve ir nemierīga. Vēlu vakaros un naktīs meža rukši taisa dzīres
Jāņkalniņā un pat pašā „Braku” pagalmā. Avotiņš dzird viņu
urkšķēšanu, kas ir daudz skaļāka par ūdens čalām. Trakie rukši ārdās
uz nebēdu un atstāj gabalos saraustītu „Braku” zaļās zāles paklāju. Bet
tik un tā „Braki” man ir mīļi, kaut arī ir žēl par sapostīto zemes segu.
Tai sāp pat zem košā lapu klājiena.
  Arvis Zeibots, Ērgļu vsk. 8. kl.
(atzinība par sirsnīgumu)
Taisni man pretī, zemē iegrimusi un durvis plaši pavērusi, stāv
„Braku” saimes māja. Katrā no trim pelēkajām logu rūtīm sprigani
trīsuļo sveces liesmiņas, tās tramīgi lēkā, raustās, un man šķiet, ka es
sadzirdu klusu, ķiķinošu smiešanos. Varbūt tās ir mazo, nerātno
velniņu acis, kas neganti gail no domas vien par kādu kārtējo nedarbu.
Sarkanie zābaciņi droši sper soli pāri slieksnim, kas būvēts no
masīviem laukakmeņiem, ver durvis, uz kurām spēlējas nu jau blāvie
saules zaķēni. Uz masīvā galda izrakstītā māla bļodā gozējas āboli,
kuru miza ir teju caurspīdīga, šķiet, ka sadzirdu to sulu riņķojam pa
miljoniem šūnu. Tie kārdināt kārdina, aicina, lai paņemu tos plaukstā
un iekožos, nobaudu to rudenīgo saldumu…
Laura Ozola, Ērgļu vsk.9. kl.
Mana attieksme pret „Brakiem” izmainījās šovasar, jo strādāju
atrakciju parkā „Braku takas”. Strādāju tur veselu mēnesi un ieguvu
daudz pieredzes gan saimnieciskajā ziņā, gan komandas darbā. Es biju
viens no tiem, kas vadīja tīrīšanas darbus. Man un citiem strādniekiem
bija jādara „melnais darbs” – jātīra frisbijgolfa trase no zariem un
lieliem stumbriem. Dažviet bija jātaisa arī lieli tilti, kas bija diezgan
sarežģīts darbs. Pēc lielās trases iztīrīšanas taisījām platformas, no
kurām var mest šķīvīti uz nākamo grozu. Šis bija viens no maniem
atbildīgākajiem darbiem. Bija jāsameklē un jāsazāģē deviņi vienādi
mieti, tiem bija jānospicina gali un jāiedzen zemē blakus platformām.
Uz tiem mietiem tagad stāv grozu kartes – uz kurieni ir jāmet lidojošais
šķīvītis. Tas vēl nebija viss. Platformas bija jānober ar granti, un tā
jāizlīdzina. Apkārt grantētajai platformai tika novietoti lieli baļķi, kuri
nostiprināja platformas un padarīja tās izskatīgākas. Pēc trases
pabeigšanas saņēmām nopelnīto algu. Domāju, ka nākamvasar atkal
strādāšu atrakciju parkā „Braku takas” un palīdzēšu padarīt labāku un
interesantāku „Braku” sētu, lai to vēl ilgi atceras „Braku” viesi. Es ļoti
ceru, ka nākamgad vajadzēs strādniekus Rūdolfa Blaumaņa Velniņu
pagalmā! Lūk, šis viens mēnesis ir izmainījis manu attieksmi pret
„Brakiem”, ar kuriem mani tagad saista vārdos nepasakāms tuvums.
Kalvis Kaļva, Ērgļu vsk. 9. kl.
(atzinība par prasmi dalīties praktiskā darbā gūtajās atziņās)
Visvairāk manu uzmanību piesaistīja vecā un milzīgā rija. Tā bija
tik milzīga, ka, pieejot klāt, jutos maziņa kā skudra pūznī. Ieejot ēkā,
uzreiz iedomājos mazos palaidņus, velniņus. Likās, ka viņi slēpjas
tepat lielajā rijas krāsnī un tūlīt izleks no kāda tumšāka kakta ar savām
palaidnībām. Rijā bija tumšs, bet tas netraucēja man justies omulīgi,
jo šeit bija jūtams to laiku ļaužu sirsnīgums. Izstaigāju ēku un
ieraudzīju jocīgu krēslu veidotu no zariem. Es pamēģināju tajā
apsēsties. Krēsls likās ērts, tikai mazlietiņ spieda muguru. Brīdi
pasēdēju, cēlos kājās un devos tālāk. Mēģināju iedomāties, kurš šai
krēslā bija sēdējis un kā tādu varēja uztaisīt.
Skaista, senatnīga un zema man likās saimes māja. Tā bija kā veca
māmulīte ar spurainu niedru cepuri galvā. Ieejot istabā, mani pārsteidza
mazās, jaukās gultiņas, pārklātas ar segām, tik vecām kā mūžība. Un
šajā brīdī man gribētos uz kādu laiku pamēģināt padzīvot šādu lauku
dzīvi, jo pati esmu parasta, bet mūsdienīga lauku meitene.
Aivija Vestfāle, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas, 9. kl.
(atzinība par spēju iejusties „Braku”pasaulē)
Vērojot lielo baltrozīšu krūmu sētsvidū, kuru rakstnieks šeit pats ir
iestādījis, vēlos atgriezties saulainajā pavasarī tāpēc, lai redzētu to
ziedam un sajustu tā burvīgo smaržu. Par „Braku” simbolu kļuvušais
baltrozīšu krūms, kurš priecē katru „Braku” apmeklētāju, stāsta par
rakstnieka mīlestību pret dabu un daiļuma izjūtu. Uz brīdi apstājos un
vēroju rakstnieka statuju. Ir sajūta, ka viņš vēro mani un uzmana katru
manu soli, viņš ir tas, kurš rada šo siltuma sajūtu, saticību un mieru
„Braku” sētā.
Rakstnieks mīlēja šo vietu, un tieši šeit es jūtu šo mīlestību pret
savu ģimeni, Latvijas dabu un dzimtas mājām. Es domāju, ka „Braki”
ir kā silta, zeltaina rudens lapa, kura nenobāl un nebeidz priecēt. Šī
vieta ir iedvesmojoša, tā liek domāt par vērtībām, par saviem uzskatiem
un pašu nepieciešamāko - mīlestību. Gaiši un silti kļūst ikvienam,
kurš ierodas „Brakos”. Tie mani uzrunā, liek aizmirst ikdienu un
problēmas, aizgaiņā drūmās domas, liek sajusties laimīgākai. „Braki”
ir tā vieta, kur rast mieru, mīlēt un baudīt dabu, būt sirdī nosvērtam.
Šeit ir varen jauki, un nekas cits šai brīdī man vairs neeksistē.
    Laura Cielava, Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola, 9. kl.
(atzinība par tēlainību)

Es satiku savu Rūdolfu Blaumani

   
Es dzīvoju R. Blaumaņa ielā, un arī šeit domās varu tikties ar
rakstnieku. Šī iela ir klusa, skaista, tās malās aug kļavas, oši, kastaņas.
Žēl, ka nav liepu, kuras ļoti patika rakstniekam. Sevišķi skaists ir
manas ielas ceļš rudenī, kad tas ir noklāts ar raibajām lapām. Turklāt
mana un vecāku iemīļota pastaigu vieta ir Blaumaņa iela un Ogres
upes krasts pie Blaumaņa kapiem. Dažreiz es pa stāvajām trepēm
uzkāpju līdz R. Blaumaņa kapa vietai.
Kur vēl šodien es satiekos ar R. Blaumani? Es mācos skolā, kur
skolēniem un skolotājiem ir pašiem sava dienasgrāmata. Katru dienu,
atverot dienasgrāmatu, es satieku savu Blaumani. Tajā ir rakstnieka
gudrās domas un atziņas, kas man ir kā pamudinājums mācīties, būt
godīgam, mērķtiecīgam, mīlēt savu dzimteni un būt vienkārši labam
cilvēkam. Es piekrītu šai R.Blaumaņa atziņai: „Es esmu ļoti patiess patiesīgums ir manas dzīves ceļa radītāja zvaigzne. Es kvēli mīlu
taisnību, es ienīstu melus, es alkstu attīstīt un padziļināt sevi.”
Eduards Dundurs, Ērgļu vsk. 9. kl.
(atzinība par prasmīgu un patiesu vēstījumu)
  

„Ko tu šodien vari
padarīt, tā neatstāj
uz rītdienu”
(R. Blaumanis)
    Visspilgtākās „Eh, rītdien”
tipa cilvēku pazīmes ir „Indrānu”
Noliņā un Edžiņā, kuri siena
laikā aizlaižas no pļavas šaut
zaķus un neatsaucas, turpat meža
malā būdami. Visslinkākais no šī
pāra laikam tomēr ir Edžiņš, jo
viņš bija pamanījies ganos
izgudrot, cik labi būtu, ja viņam
būtu tāda mašīna, kas pati gana
lopus, jo tad viņam nekas nebūtu
jādara. Varētu visu dienu staigāt
apkārt un par lopiem nelikties ne
zinis.
Tomēr pašam par
pārsteigumu, šo rindkopu rakstot, man atausa prātā ideja, ka tieši
slinkie un neizdarīgie cilvēki bīda uz priekšu attīstību un izgudro
jaunas lietas, kas atvieglo dzīvi, jo pašiem negribas neko darīt. Varbūt
tāpēc reizēm tieši slinkākajiem cilvēkiem uztic grūtākos darbus, jo
viņi vienmēr atradīs vieglu veidu, kā jebkuru darbu paveikt ātrāk un
vienkāršāk, neieguldot lielas pūles.
Egīls Kārkliņš, Ērgļu vsk. 9. kl.
(atzinība par oriģinālām idejām)
Mums katram patīk paslinkot. Pastāstīšu par sevi. Es mācos skolā,
kurā mums katru dienu uzdod mājasdarbus. Skolā dienas ir garas,
dažkārt garākas, dažkārt īsākas. Atnākot mājās, ir ļoti liels nogurums,
tāpēc dažreiz vēlos paslinkot un neko nedarīt. Taču, kad pār mani nāk
apgaismība, manī skan balstiņa: „Dārta, tu to vari, izmācies un būsi
brīva!” Un tad es apņēmības pilna sēžos pie galda, kurš kaudžu
kaudzēm ir apkrauts ar mācību grāmatām. Uz galda nestāv tikai
grāmatas, tur stāv arī labais draugs - dators, kurš visu laiku vilina un
cenšas atvilkt no mācībām. Parasti tas viņam izdodas itin viegli, taču,
kad saprotu, ka esmu jau pārāk ilgi novērsusies no mērķa, ķeros klāt
mācībām. Sāku ar to, ka atveru dienasgrāmatu un ielūkojos, kas uzdots
uz nākamo dienu. Verot dienasgrāmatu vaļā, ceru, ka nav ļoti daudz
jāmācās. Parasti manas cerības izgaist realitātē.
           
Dārta Dalbiņa, Ērgļu vsk. 9. kl.

Foto: Ilze Daugiallo
Marta Suveizda pasniedz Atzinību vidusskolu grupā Martai
Vaskai tematā „R. Blaumanim Braki, man … (savas mājas)”

R. Blaumanim „Braki”, man četras
mīļas vietas

Pirmā no tām ir tēta vecāku mājas „Jaunzemi”. Tās ir lauku mājas,
kuras pēc savas būtības ir līdzīgas „Brakiem”. „Brakos” ir dzīvojamā
māja ar namiņu, klēts, rija, sīklopu kūts, labības klēts, zirgu stallis un
kūts. Pēc ēku daudzuma „Jaunzemi” līdzinās Blaumaņu sētai, jo arī
vecvecākiem ir daudz saimniecības ēku blakus dzīvojamajai mājai.
Tās gan nav būvētas no guļbaļķiem, nav arī niedru jumtu kā „Brakos”,
tomēr varu teikt - īsta lauku sēta. Man mazliet nepatīk, ka „Jaunzemi”
atrodas samērā tuvu lielceļam, tāpēc manas mīļākās vietas ir dīķis, kas
atrodas nelielā meža ielokā tālāk no mājām, un ezers. Ezers ir mana
vieta - tur pavadu daudz laika, ļoti gaidu katru braucienu ar laivu. Es
pat tieku laista pie airiem, kamēr vectētiņš izmet tīklus, tad esmu
stūrmane, un šī nodarbe mani patiesi sajūsmina. Kādreiz pat piezogas
ķecerīgas domas, ka varētu izbraukt ar laivu viena, bet, kārtīgi
pārdomājot, tomēr sabīstos - ja nu atgadās kas nelāgs, bet es viena
ezera vidū. Kad biju mazāka, mīlēju noslēpties no visiem lielajos
sapresētajos siena ruļļos un neatsaucos, kad mani meklēja pieaugušie.
Man tas likās jautri, toreiz jau es neaizdomājos, ka varu satraukt ar
savu uzvedību citus.
                   
Marta Vaska, Ērgļu vsk. 10. kl.
(atzinība par māju cildinājumu)

„Zeltu dabū caur daudzkārtēju skalošanu”
(R. Blaumanis)
Zelts - to mēs uzskatām par augstāko vērtību. Par ko tādu, pēc kā
visi tiecas.
Izdzirdot šo vārdu, uzreiz nodomājam par mantisko vērtību - naudu,
dārgām rotām un bagātību, tomēr zelta vērtē var izteikt ne to vien. Šis
ir daudz plašāks jēdziens.
Dzīve rit uz priekšu. Laiks mainās, bet cilvēki paliek tie paši - tikai
vajadzības un iespējamības izmainās. Katram cilvēkam ir savas
vērtības. Ja mēs kādam pajautātu, kas ir laime, mēs uzzinātu, kā viņam
visvairāk trūkst. Dažam laime ir veselība - iespējams, viņam jau no
dzimšanas ir šausmīga slimība, kas atstājusi neizdzēšamas pēdas
atmiņās, citam laime ir ģimene, gan katra lieliski un ar smaidu sejā
nodzīvota diena. Ne jau tāpēc, ka man to nav, bet gan tādēļ, ka to
nevar nopirkt par naudu. Mana laime ir mans zelts.(..) Manā izpratnē
zelts līdzinās pirmajai vietai kādā olimpiādē, konkursā, kādam izcili
paveiktam darbam un katrā ziņā visam tam, kas man liek justies labi
par paveikto.
                       Arita Braķe, Ērgļu vsk. 10. kl.

Redaktore: Lāsma Hermane 9. kl.
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Bērnu žūrija 2013 – motivē
lasītājus!

Lai jums šajā gadā
Katram savs eņģelis tiek!
Un lai šis gads kā nebeidzams
brīnums šķiet...

   Jau trešo gadu ar visu atsaucīgo skolēnu, skolēnu vecāku,
vecvecāku, Ērgļu uzņēmēju un daudzu sirsnīgu pagasta
iedzīvotāju palīdzību izdevās piepildīt Brīnumu lādi ar sevišķi
spožiem brīnumiem.
    Brīnumu lādē sagūla visdažādākie našķi, medus, piparkūkas
un pašu vārīti ievārījumi. Ar siltiem cimdiņiem un zeķītēm lādi
pildīja Daira Leimaņa mamma un omīte. Vairākās ģimenēs tā jau
esot kļuvusi par tādu kā ģimenes tradīciju gada garumā ko
iegādāt, adīt cimdus un zeķes, lai gada nogalē nodotu Brīnumu
lādei, tā sasildot bērnu rokas, kājas un sirsniņas.
Veselu kasti jauki noformētu, noderīgu dāvaniņu arī šogad bija
sarūpējusi veikala „Ceļotājs” īpašniece Svetlana Čeiča ar
ģimeni.
Krietnu vitamīnu un saldumu devu bērniem dāvināja Ērgļu
aptiekas īpašniece Inta Olte.
Savu artavu Brīnumu lādei šogad deva Latvijas Sarkanais
Krusts un tā vadītāja Ērgļos Dace Jēkabsone ar ģimeni.
Ļoti priecēja dāvaniņas, kas bija sagatavotas kādam konkrētam
bērnam, ģimenei, zinot viņu vajadzības un vēlmes, tādējādi
dāvinot viņiem visnepieciešamākās un izsapņotākās lietas grāmatas, spēles, apģērbu un skolas piederumus.
Spožā papīrā ietīto piparkūku saini, ko Ziemassvētkos 4.
klasei dāvināja Ziemassvētku vecītis, 4. kl. skolēni kopā ar
skolotāju nolēma ziedot Brīnumu lādei, jo arī paši bija čakli
strādājuši un sacepuši piparkūkas pārpārēm. Manuprāt, šī ir
visvērtīgākā mācība gada nogalē.
Sirsnīgus sveicienus un adījumus šogad Brīnumu lāde saņēma
arī no Ērgļu pansionāta iemītnieces Lillijas Jeseres, kuras
adījumi jau ilgus gadus sildījuši b/n „Zīļuks” bērnu rokas, kājas
un sirdis. Uzzinājusi par Brīnumu lādi, Lillijas kundzes sirds
neļāva stāvēt malā. Sirsnīgs paldies arī viņai par labo sirdi un
atsaucību!
Un protams liels paldies visiem Ērgļu vidusskolas skolēniem,
viņu vecākiem, kuri ar mirdzošām acīm bēra Brīnumu lādē
brīnumus citu pēc cita.
Visbiežāk uzdotie jautājumi, nododot dāvaniņas, bija:
Vai viņiem, tiem bērniem, ir maizīte?
Ko viņiem visvairāk vajag?
Ko vēl mēs varētu dāvināt?
Vai jums pietiks visiem bērniem?
Vai bērnu, kuriem nepieciešams brīnums, ir daudz?

Jau 8. gadu pēc kārtas Ērgļu bibliotēka piedalās lasīšanas
veicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija
2013”. Gluži kā nosaukumā paredzēts, tā arī mūsu bibliotēkā
bija pārstāvētas visas šīs vecuma grupas. Tas priecē,

jo dažu brīdi nav jēgas bērniem teikt:
„ Ir jālasa!” ,
ja vecāki paši to nedara vai dara ļoti reti.

Tas man deva milzīgu gandarījumu un pārliecību, ka Brīnumu
lāde savu mērķi palēnām sāk attaisnot. Par to liecina arī Brīnumu
lādes labdaru skaits, kas turpina augt. Tas rāda, ka, par spīti
ikdienas steigai, mēs tomēr spējam ieklausīties, sadzirdēt un
dāvāt prieku citiem Tas pierāda, ka dziļi iekšā mūsos slēpjas
silta sirds, un tas ir pats galvenais. Pateicoties jums visiem, mēs
Ziemassvētku vakarā varējām iepriecināt vairākus desmitus
bērnu. Šogad tie bija 36 bērni no 17 ģimenēm.
Un visbeidzot milzīgs paldies jāsaka arī rūķu sievai, kas čakli
strādāja, lai sagatavotu dāvaniņas nogādāšanai pie bērniem, un
rūķim- kamanu darbinātājam -, lai ar viņa palīdzību nokļūtu
tuvākās un tālākās mājās un nodotu sarūpētos brīnumus.
Kāds 4. klases zēns dāvanā Brīnumu lādei bija atnesis
elektrisko logu dekoru un ļoti vēlējās, lai tas mirdzētu kādā
logā un lai bērni būtu priecīgi.Viņš ar nožēlu atzina, ka piedalās
šajā akcijā pirmo gadu un līdz šim nekad nav iedomājies, ka
apkārt ir tik daudz bērnu, kuriem tik ļoti nepieciešams brīnums
un ka lielu prieku var gūt, dāvinot citiem.

„Gūsti prieku dāvinot, jo dodot devējs bagātāks
top”- ar šiem patiesajiem vārdiem gribu aicināt arī
ikdienā paraudzīties apkārt, ieklausīties, ieraudzīt un
atvērt savu sirdi.
Ar sirsnīgiem sveicieniem un laba vēlējumiem Jaunajam
gadam
Brīnumu lādes rūķis
Foto: Liena Bukovska

Gads ir balts no abiem galiem...

Ērgļu Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu priekšnesums.
Sveicieni visiem jums Jaunajā, 2014., gadā! Lai jūsu sirsniņās
deg gaiša un mīlestības pilna liesmiņa, kura spēj sasildīt jūs
pašus un visus visapkārt! Gads būs tik balts, cik baltas un gaišas
domas domāsim, gads būs tik labs, cik laba mēs paši sev un
citiem darīsim. Lai mums visiem priecīgiem notikumiem bagāts
gads!
Es vēlos pateikties cilvēkiem un notikumiem, kuri bagātinājuši
manu darba un personīgo dzīvi visa iepriekšējā gada garumā.
Gada izskaņas pasākums Jumurdā bija Ziemas Saulgriežu vakara
tikšanās Jumurdas pagasta Saieta ēkā 21. decembrī. Liels un
sirsnīgs paldies Ērgļu Mūzikas skolas pedagogiem Mārītei
Taškānei un Pēterim Leibomam par atsaucību un iespēju
noorganizēt jumurdiešiem nedzirdētu koncertu! Paldies Mūzikas
skolas audzēkņiem par viņu skanīgajām balsīm un skaisto
instrumentu spēli! Paldies bērnu un jauniešu vecākiem par
atbalstu, jaunos mūziķus sapošot un pavadot ceļā pie klausītājiem!
Paldies visiem par skaisto iespēju satikties!
Iepriekšējā gada garumā lielākais atbalsts kultūras pasākumu
norisē ir bijis Jumurdas sieviešu vokālais ansamblis vadītājas
Ievas Vilnītes vadībā. Ir dziedāts gadskārtu svētkos, kuplināti
pasākumi savā pagastā, novadā un kaimiņnovados, ir nosvinēta
5 gadu dziesmota kopābūšana. Ar negaidītu pieprasījumu tautās
devās koncertiestudējums „Trīs Runči”- ar pirmizrādi maijā tas
vēl izdziedāts un izmurrāts piecas reizes. Saku lielu, sirsnīgu,
mīļu paldies visām ansambļa dziedošajām sirsniņām - Agitai
Opincānei, Kristīnei Lūsei, Ērikai Purviņai, Maijai Vilnītei,
Sarmītei Kantānei, arī Evijai Freivaldei par skaisto sadziedāšanos!
Paldies ansambļa vadītājai un koncertmeistarei Ievai Vilnītei par
sapratni, iejūtību un muzikalitāti! Paldies visām dziedošo
sirsniņu ģimenēm par atbalstu, kuplinot skatītāju rindas, par
ikdienas pleca sajūtu!
Jau otro gadu Jumurdā darbojas neformāla bērnu un jauniešu
interešu grupa „JUMaliņa”, kuras dalībnieki Madara Salnīte,
Klinta Zeiferte, Alīna Šmite, Annemarija Apine un Emīls Lapsa
ir lieliski palīgi manā radošajā darbā. Ja vajag mazas un čaklas
rociņas aizdegt svecītes, ja vajag mazas un čaklas rociņas
izgatavot apsveikumus, ja vajag smaidīgus viesu sagaidītājus,
viņi vienmēr man izpalīdz. Paldies jums, mani mīļie palīgi!
Paldies jūsu vecākiem un vecvecākiem par sapratni un atbalstu!!!

Ērgļu novada informatīvais izdevums 2014. janvaris

Šogad žūrijā piedalījās un par ekspertiem kļuva 30 dalībnieki,
no tiem 5 eksperti vecuma kategorijā „5+”; 8 eksperti „9+”; 8
eksperti „11+”; 4 eksperti „15+”; 5 lasītājas „vecāku žūrijā” un
sagatavošanas grupa.
Paldies vēlreiz visiem dalībniekiem par piedalīšanos un
lasītprieku!
Žūrijas dalībniekiem tika noorganizēts pasākums, kur sanāca
kopā žūrijas lasītāji. Kopā noskaidrojām, kas mums iemācīja
lasīt, kāpēc mums patīk lasīt, kādas ir tās grāmatas, ko labprāt
lasām, kuras ir mīļākās lasīšanas vietas, utt.
Visi aizpildījām elektroniskās anketas par izlasītajām
grāmatām, kas vienkārši, ērti un ātri aizsūtāmas.
Pasākuma turpinājumā gatavojām dažādu formu, krāsu un
veidu grāmatzīmes, lai neviena grāmata nepaliek bez savas
grāmatzīmes. Lietojot pareizi izvēlētas grāmatzīmes, grāmatas
tiek saudzētas un ir vieglāk atrast to lappusi, kur jāturpina lasīt.
Vēlāk nedaudz iestiprinājāmies ar našķiem - mandarīniem,
piparkūkām.
Un tad jau bija klāt pats patīkamākais pasākuma brīdis sumināšana un veicināšanas balviņu saņemšana.

Mēs kopīgi vācam zāļu tējas, dodamies pie skolotājas ar
kurjerbibliotēkas grāmatām, darām vēl citus darbiņus, mēs
sapņojam par nākotni un veidojam Jumurdas tagadni.
Tāpat lielu paldies gribu pateikt savām darba kolēģēm par
sirsnību, atsaucību, izpalīdzību. Paldies Dainai Smeilei - vienmēr
redzošai un izpalīdzīgai, ar atvērtu sirdi un čaklām rociņām pie
sīkdarbiņiem. Paldies bibliotekārei Velgai Birkenšteinei par
informācijas sagādāšanu, par atsaucību, par krāsām uz afišām un
ielūgumiem! Paldies Ērikai Purviņai par saprotošo attieksmi, par
izpalīdzību darāmajos darbos! Paldies feldšerītei Baibai
Feodorovai par atbalstu, kuplinot skatītāju rindas, par rokas
turēšanu uz pulsa! Paldies pārvaldes vadītājai Agitai Opincānei
par iesaistīšanos visās kultūras norisēs visos iespējamos atbalsta
veidos un par cilvēcisko attieksmi!
Tik ļoti gribas katram jums, mīļie, pateikt sirsnīgu PALDIES.
Santai Laubei par radošajām aktivitātēm izstādes tapšanā, Santai
Lasmanei - Radzvilavičai par pasākumu vadīšanu un aizkadra
balstiņas izpildījumu! Stellai Rutkai un Staņislavai Milnei par
gardumiem uz klātajiem galdiem. Vitai Bērziņai par sadarbības
veidošanu un uzturēšanu ar viesnīcu „Jumurdas muiža”. Paldies
visiem aktīvākajiem pasākumu apmeklētājiem! Bez jums jau
pasākumam nav sāls! Gada nogalē Jumurdas Saieta ēkā
nodarbības uzsāka ārstnieciskās vingrošanas grupa. Paldies
Ingūnai Spailei par mūsu veselības stiprināšanu un uzņēmību,
mērojot ceļu uz Jumurdu! Paldies arī Ērgļu novada kultūras
speciālistei Sandrai Avotiņai un Terēzijai Kaimiņai par radošo
atbalstu un izlīdzēšanu ar rekvizītiem!
Mazos pagastos kultūras dzīves moto varētu būt: ikvienam
roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Tā arī mums mūsu
skaitliski nelielajā Jumurdā ir izdevies nodzīvot 2013. gadu.
Paldies visiem, kuri pielikuši savu roku spēku, savu domu spēku
un atraduši brīvu brīdi atnākt uz Jumurdas pagasta Saieta ēku.
Mēs esam atvērti jums!
Lai mums visiem izdevies Jaunais gads!
Teksts un foto: Inita Lapsa,
kultūras darba organizatore Jumurdas pagasta pārvaldē

Šogad bērnu žūrijā piedalījās ne tikai individuālie lasītāji, bet
arī pirmo reizi vesels lasītāju kolektīvs - PII „Pienenīte”
sagatavošanas grupa „Lāsītes”. Tā kā mazajiem ekspertiem jau ir
5 un vairāk gadi, taču lasītprasme ir pašā sākumposmā, tad
audzinātāja Rita kopā ar viņiem nolēma piedalīties „Bērnu žūrijā
2013” un lasīt nepieciešamās grāmatas kopā brīvajos brīžos
bērnudārza grupiņā. Arī viņiem tāpat kā pārējiem bija jāaizpilda
elektroniskā anketa (visiem viena), ko jautrā pēcpusdienas
pasākumā viņiem palīdzēja grāmatas „Tince grib mācīties”
galvenā varone lelle Tince. Bērni bija ļoti priecīgi par Tinces
ierašanos ciemos. Labprāt ar viņu kopā gāja rotaļās un spēlēja
spēles, kā arī našķojās ar cepumiem un končām, jo ne tikai
bērniem, bet arī lellēm ļoti garšo saldumi. Mazie eksperti 1.
vietā ierindoja grāmatiņu Deivids Mellings „Kur ņemt vienu
apkampienu?”. Šī ir ļoti mīļa grāmata, ko ieteiktu izlasīt arī
pieaugušajiem, kad dažu brīdi sajūk, kas ir svarīgākais. Un kā
vissmieklīgāko un 2. vietas ieguvēju bērni nosauca Ineses
Zanderes grāmatiņu „Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti”
- grāmata, kas ar humoristiskiem dzejolīšiem palīdz bērniem
veseļoties un nebaidīties no ārstiem.
Ceram arī uz turpmāku lasītkāri gan lieliem, gan maziem!
Šobrīd „Bērnu/Jauniešu/Vecāku 2013” žūrijas grāmatas ir
pieejamas arī tiem lasītājiem, kas nepiedalījās vērtēšanā.

Jauns gads - jauns sākums!

Vai tev jau ir sava Jaunā gada apņemšanās?
Ērgļu bibliotēka ierosina, ja tev vēl nav savas Jaungada
apņemšanās, tad par tādu var kļūt grāmatu lasīšana.
Lai to piepildītu, droši nāc uz Ērgļu bibliotēku un mēs tev
palīdzēsim izvēlēties piemērotāko lasāmvielu!

TU ESI TAS, KO TU LASI!

Sarmīte un Kaiva,
Ērgļu bibliotēkas bibliotekāres
Sarmītes Dreiblates foto

Uz sadarbību Sausnējā arī šogad!
Cik gan ātri aizsteidzies vecais gads un nu jau ātriem rikšiem
pie mums atnācis jaunais - zirga - gads! Kāds tas būs? Tas
atkarīgs no mums pašiem, ko vēlamies šajā gadā veikt, lai
sasniegtu iecerēto un piepildītu sapņoto.
Pagājušais gads Sausnējas kultūras dzīvē bijis pietiekami
aktīvs. Bet varbūt šajā gadā MĒS visi kopā varētu vēl ko vairāk
darīt?
Liels paldies pagasta pašdarbniekiem par paveikto aizvadītajā
gadā! Gribētos, lai šajā gadā mūsu pašdarbnieku pulkam
piepulcētos vēl kādas jaunas sejas. Skanīgu balsu īpašnieces
gaida „Pīlādzīša” kolektīvs un viņu vadītājs Ernests Āders, teātra
mīļus gaida mūsu dramatiskais kolektīvs Valijas Leles vadībā un
arī dejas cienītāji būs mīļi gaidīti Anitas Sarmones vadītajā
līnijdeju kolektīvā.
Ja kādam ir interese par kādu no šiem kolektīviem, lūdzu,
nāciet un piedalieties. Mēs visi būsim tikai ieguvēji. Pieteikties
var pie Ineses ( tel. 26191640).
Visiem novēlu veiksmīgu, ar radošām idejām bagātu un
laimīgu jauno gadu! Lai sirds, rokas un kājas nenogurst, lai
vienmēr laiks atnākt, apskatīt un piedalīties mūsu rīkotajos
pasākumos!
          Inese, Sausnējas pagasta kultūras darba organizatore



Iepriecini sirdis!

Decembris ir laiks, kad tik ļoti gribas būt labākam, tīrākam,
baltākam, kad ir vēlme iepriecināt savus tuviniekus un cilvēkus,
kas ir līdzās. Ērgļu novada Braku muzejs un Blaumaņa biedrība
sadarbībā ar Ērgļu vidusskolu jau astoto gadu turpina aizsākto
tradīciju gada nogalē doties uz Ērgļu pansionātu, lai sniegtu
koncertu Ziemassvētku noskaņās.
13. decembrī saposušies, smaidīgi un mazliet uztraukušies
pansionātā ieradās 3.a klase (audzinātāja Liena Bukovska) un 7.
klase (audzinātāja Mārīte Kovaļevska). Skolēni deklamēja
jaukus un mīļus dzejoļus par ziemu, par svētku gaidīšanas
brīnumu. Sirsnīga bija 3.a klases iestudētā ludziņa „Laimīgais
princis”. Tajā princis sarunājās ar bezdelīgu, kura tā arī
neaizlidoja uz siltajām zemē. Prieku viņos radīja, ka ir palīdzējuši
mātei un viņas slimajai meitiņai. Dažreiz jau nevajag daudz, un
silts gaismas stariņš ielīst tik daudzu sirsniņās. Rūķīši uzbūra
ziemas ainavu, birdinādami sniega pārsliņas, jautri dancoja un
novēlēja visiem gaišus svētkus. 7. klases skolēni skanīgi un jauki
dziedāja Ziemassvētku dziesmas, Lilita Saulīte un Undīne
Saleniece iepriecināja ar flautas spēli.
Kad svētku koncerts izskanējis, skolēni pansionāta vecajiem
ļaudīm bija sarūpējuši pašu gatavotus apsveikumus un piparkūku
sirsniņas. Braku muzejs un Blaumaņa biedrība dāvināja jauno
grāmatu „Blaumaņa smaids”. Izdevums ļaus katram iepazīties ar
rakstnieku kā lielu humora mīli, lasīt Blaumaņa konkursu
dalībnieku darbus par prieku un aplūkot skolēnu zīmējumus.
Koncerta turpinājumā muzicēja akordeonists Uldis Vabulis, lai
kopīgi dziedātu Ziemassvētku un tik ļoti iemīļotās un
vispārzināmās mūsu, latviešu, dziesmas.
Paldies Ērgļu sociālās aprūpes centra vadītājai Ievai Dūdumai
par viesmīlību un skaisto dāvanu Brakiem - lupatu deķīti, kas tik
labi iederēsies muzeja dzīvojamajā ēkā. Uz tikšanos citu gadu!
Teksts un foto: Zinta Saulīte, Braku muzeja vadītāja

Jaunumi atrakciju
parkā „Braku takas”

Ziemassvētku laiks
aprūpes centrā
“Kastaņas”

Godam esam pavadījuši veco - 2013. - melnās čūskas gadu un
apņēmības, spēka un entuziasma pilni esam sagaidījuši 2014. koka zirga - gadu.
“Kastaņās” gada nogalē darba pilnas rokas ir gan darbiniekiem,
gan iemītniekiem. Lai radītu Ziemassvētku noskaņu savās mājās,
iemītniekiem 11. decembrī bija iespēja pašiem savām rokām
izgatavot noformējumu abu stāvu koridoriem. Radošās darbnīcās
tika gatavoti sniegavīri, kuri mums kaut nedaudz kompensēja
sniega trūkumu dabā. Atsaucība bija liela, tika lietderīgi pavadīts
laiks, atklājās apslēpti talanti, tika noformēti abu stāvu gaiteņi.
17. decembrī ar dievkalpojumu pie mums viesojās Ērgļu katoļu
baznīcas priesteris Ingars, kas kopš vasaras pie mums ir biežs
viesis. Esam pateicīgi mācītājam par atsaucību un patieso
interesi, uzklausot iemītniekus un darbiniekus. Ceram, ka mūsu
sadarbība turpināsies.

Istabā atrodamo klusi bez jebkādas atlīdzības un vēlmes
saņemt skaļus pateicības vārdus ir saziedojuši visi Ērgļu
Profesionālās vidusskolas darbinieki, Ērgļu novada iedzīvotāji Ieva Dūduma, Rita Dudko, Kaiva Bukovska un citi. Patiess
prieks, ka mums blakus ir cilvēki, kas vēlas darīt labu un sniegt
atbalstu ikvienam, kam tas ir nepieciešams. LIELS PALDIES
visiem, kas palīdzējuši šīs istabas izveidē un turpina to darīt!
Ikvienai lietai ir iespējams dot otru dzīvi, un kādam šī lieta
patiesi noder un palīdz. Izrādās, ka mums visiem mājās ir lietas,
kuras vairs nav nepieciešamas, bet tās ir labas un veic visus
savus pienākumus. Es aicinu tās neizmest, bet dot tām otru
dzīvi!
Inita Bērzkalna,
Ērgļu Profesionālās vidusskolas sociālā pedagoģe

Vecgada turnīri

Aprūpes centra iemītnieki cep piparkūkas.
Īsi pirms svētkiem iemītnieki paši cepa piparkūkas. Ar lielu
entuziasmu cepšanā iesaistījās daudzi iemītnieki. Paldies
„Kores” konditorejas meitenēm par gardo mīklu!
Par Ziemassvētku tuvošanos liecināja arī Ziemassvētku pasta
darbošanās. Vēstulēs tika izteiktas vēlmes, ko kurš vēlas saņemt
dāvanā svētkos. Atsaucība bija liela un pastkastē vēstuļu bija
daudz. Katrs bija rakstījis savas viskarstākās vēlēšanās. Protams,
rūķis arī centās visas vēlmes izpildīt. 20. decembrī pie mums
viesojās Iršu sieviešu vokālais ansamblis ar koncertu, pēc tam ar
ķerru bija ieradies un dāvanas atvedis rūķis, vēlāk bija balle,
kurā spēlēja Uldis Vabulis.
Vecgada vakarā “Kastaņās” bija ieradies Salatēvs un līdzi
atnesis saldumu pakas.
Katram iemītniekam bija iespēja iegūt saldumu paku, attiecīgi
pretī vecītis prasīja dzejoli, dziesmu, deju vai anekdoti. Kopā ar
Salatēti noskatījāmies salūtu par godu jaunajam - 2014. - gadam
un novēlējām cits citam laimīgu Jauno gadu.
Evija Millere, sociālā darbiniece
Foto: Rita Liepiņa

11. janvārī atrakciju parks „Braku takas” rīkoja sakopšanas
talku jaunajā disku golfa laukumā.
Lai gan laika apstākļi nelutināja, bijām sapulcējušies 12
drosmīgākie. Jautrā noskaņā darbojāmies pie nogāzušos koku
savākšanas un zaru dedzināšanas. Darbi ritēja raiti un ugunskuri
uzliesmoja cits pēc cita. Pārtraukumā iemalkojām Braku liepu
ziedu tēju un iestiprinājāmies ar ugunskurā uzsildītām desiņām.
Atrakciju parka „Braku takas” kolektīvs izsaka lielu paldies
visiem talkas dalībniekiem.
Vakarā viesu mājā „Vējkalna nams” talcinieki sanāca kopā un
kamīna liesmu gaisotnē pārrunāja dienas darbus un nedarbus.
Disku golfa interesentu pulciņš nodibināja disku golfa klubiņu
”Braku takas”. Par tā biedriem kļuva 9 disku golfa aktīvisti.
Vienbalsīgi par klubiņa vadītāju ievēlēja Ingu Akulovu. Klubiņa
biedri pārrunāja darbošanās virzienus un mērķus, par galveno
izvirzot disku golfa popularizēšanu kā veselīgu un aktīvu brīvā
laika pavadīšanas iespēju visai ģimenei. Par spēles dalībnieku
var kļūt jebkurš - neatkarīgi no vecuma. Daudz darāmā vēl ir arī
disku golfa laukumā, lai nebūtu kauns uzņemt ciemiņus. Klubiņa
biedri varēs disku golfa laukumu izmantot bez maksas. Klubiņš
rīkos kopīgus treniņus, turnīrus, organizēti piedalīsies Latvijas
čempionātos, organizēs kopīgus atpūtas pasākumus. Klubiņš ir
atvērts visiem interesentiem. Būsiet laipni gaidīti tā biedru
rindās. Ja ir jautājumi, tad var kontaktēties ar Ingu Akulovu  
(tel. 29227102), Ilmāru Kaņķeli (tel. 29429125).
Atrakciju parka „Braku takas” kolektīva vārdā Ilmārs Kaņķelis
Foto: Matīss Palsāns



Labestības istaba

Ērgļu Profesionālajā vidusskolā jau pāris gadus pastāv istaba,
par kuru neesam nevienam skaļi stāstījuši, bet ikviens Ērgļu
Profesionālās vidusskolas skolēns zina par šo istabu.. labestības
istabu.
Šajā istabā atrodas dažādas drēbes, apavi, trauki un citas
sadzīves lietas, pat dažas mēbeles. Visas šīs lietas ir pārāk labas,
lai vienkārši tiktu izmestas, bet iepriekšējiem īpašniekiem vairs
nav vajadzīgas. Ikviens skolēns var paņemt labestības istabas
atslēgu un doties apskatīt tajā atrodamo un paņemt sev to, kas
viņam ir nepieciešams, nevienam neatskaitoties, ko un cik viņš
ir paņēmis.

Paldies par gaišajiem
svētkiem!

Starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu saieta namā kā arvien
tika mīļi gaidīti novada pensionāri. Mirdzoša egle, glīti klāti
galdiņi, apsveikumi un vēlējumi, labestības pilna gaisotne…
Lai arī nebija balta sniedziņa, toties spīdēja saulīte un nebija
slidenas ietves, kas nevienam netraucēja mērot ceļu uz pensionāru
balli.
Pasākuma dalībniekus sveica un savas prasmes rādīja lielie un
mazie dejotāji. Arī Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis
izskatījās un skanēja lieliski.
Ar nepacietību tika gaidīti tālākie viesi - grupa Dricānu
dominante no Rēzeknes puses. Viņus esam iepazinuši ar
sirsnīgajām un liriskajām dziesmām no televīzijas Šlāgeraptaujas
raidījumiem. Grupas vadītājs Andrejs Eriņš ir arī Dziedošo
ģimeņu šova pieredzējis dalībnieks. Dricāniešu sniegums bija
ļoti pārdomāts. Programmā netrūka ne Ziemassvētku garīguma,
ne īsta latgaliešu patriotisma, ne pašu radītu dziesmu. Andrejs
Eriņš atzinās, ka savulaik piedalījies arī deju konkursos un bijis
„ceturtā labākā kāja” savā novadā. To viņi arī lieliski pierādīja,
kad mākslinieki nokāpa no skatuves zālē un akordeona skaņās ar
savām dziedātājām sāka virpuļot valsī, aizraujot līdzi arī mūsu
seniorus.
Svinēšana turpinājās kopā ar Pēteri Leibomu un ievilkās līdz
vēlai vakara stundai.
Pasākumā satikās un parunājās bijušie darba biedri, sen
nesatikti paziņas, kaimiņi, draugi.
Sirsnīgs paldies par mums sagādātajiem svētkiem novada
domei, visiem sveicējiem un saieta nama darbiniekiem!
                                                                
Līvija Groza, pensionāru padomes vadītāja

No kreisās 1. rindā: I. Budze, M. Eglītis, J. Bērzinš,
A. Stalidzāns, E. Bukovskis;
2. rindā: R. Čeičs, J. Feodorovs, J. Gangnuss, J. Sirmais,
A. Sarkanābols, J. Stalidzāns, J. Bērzkalns, E. Picka,
U. Sarkanābols, U. Cirsis.
25., 29. un 30. decembrī Ērgļu vidusskolas sporta zālē notika
Vecgada turnīri basketbolā, zolītē un volejbolā Ērgļu novada
iedzīvotājiem.
Basketbolā, startējot mūsu jaunajai paaudzei, 1. vietu dāmu
konkurencē ieguva Ketija Patkovska, Ieva Dūduma, Inga Bedrīte,
bet 2. vietu ieguva Līva Āboliņa- Ābola, Monta Šmite un Nikola
Jegorska. Vīru konkurencē 1. vietu izcīnīja Kristofers Kallings,
Nauris Ābols - Āboliņš, Ritvars Šreibers, Agris Pobiaržens, Juris
Dombrovskis, 2. vietu Andžs Tālmanis, Kristaps Kalve, Nauris
Truksnis, Guntis Pētersons, Kristers Kalniņš, 3. vietu Artis
Truksnis, Viktors Prauliņš, Niks Nīgalis, Edgars Picka un Krists
Krastiņš.

Zolītē ļoti spraigā cīņā 1. vietu izcīnīja Kaspars Cers, 2. vietu
Juris Jakunovs un 3. vietu Ēriks Bukovskis.
Volejbolā, startējot tikai vīriem, sešu komandu konkurencē 1.
vietu ieguva Jānis Stalidzāns, Andris Bērziņš, Alvis Sarkanābols,
Mārcis Eglītis, Jānis Sudārs. 2. vietu Juris Sirmais, Roberts
Čeičs, Jānis Gangnuss, Jānis Feodorovs (sen.), bet 3. vietu
ieguva Uldis Cirsis, Uvis Sarkanābols, Jānis Bērzkalns un Edgars
Picka.
Paldies sacensību sponsoriem - Ērgļu novada domei un Ērikam
Bukovskim -, sporta veidu galvenajiem tiesnešiem - Ivaram
Teterim, Jurim Jakunovam un Andrim Stalidzānam! Paldies arī
visiem aktīvajiem sportistiem, kas piedalījās turnīros!
Ivars Budze, sporta darba organizators
Foto no Ivara Budzes personīgā arhīva
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Ziemassvētku laiks Ērgļu
aprūpes centrā

Gaidot
Ziemassvētkus,
Ērgļu sociālās aprūpes centra
iemītnieki izrotāja savas
istabiņas ar dekoriem, svētku
eglīti ar skaistiem rotājumiem
un elektriskām spuldzītēm,
bet
visa
nama
logos
Ziemassvētku
gaidīšanas
laikā iededza elektriskās
svecītes.
Latviešiem ir daudz dažādas
tradīcijas, kas kopjamas arī
Ziemassvētku laikā, kā viena
no tām ir piparkūku cepšana.
Virtuves meitenes Inguna un
Rita laipni to darīja kopā ar
iemītniekiem. Ziemassvētku
brīvdienās
notika
Ziemassvētku dievkalpojums,
tuvinieku un draugu gaidīšana.
Gada nogalē mēs sanācām kopā uz gada balli. Pasākuma sākumā Vestienas
vokālais ansamblis sniedza jauku koncertu un vadītāja Ieva vēlēja visiem laimīgo Jauno gadu un
labu veselību, sociālā darbiniece Ināra pasniedza balviņas mīklu un ticējumu zinātājiem. Par labu
mūziku rūpējās akordeonists Uldis. Ilgi gaidītais Salatēvs ieradās ar dāvanu maisu un humora
pilno uzrunu. Iemītnieki kuplā skaitā apmeklēja balli, drosmīgākie griezās dejās un priecājās, un
visi kopā cienājāmies ar kafiju un kārumiem. Īpašu prieku mums sagādāja svētku salūts.
Savā un iemītnieku vārdā vēlos pateikt paldies darbinieku kolektīvam, kuri strādā ar mums un
novēlēt veiksmi visa gada garumā.
Ērgļu aprūpes centra iemītnieks Kārlis Grantiņš
Foto: Rita Liepiņa

Privatizācijas aģentūras
informācija par izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts
dzīvokļa īpašumu Nr.7 Mehanizatoru ielā 1,
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra
Nr.7054 900 0304. Izsoles sākumcena: 7541,22
eiro (Ls 5300), nodrošinājums 754,12 eiro (Ls
530), reģistrācijas maksa 35,57 eiro (Ls 25).
Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2014.
gada 21. martā plkst.12.00. Nodrošinājums un
reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma
iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā
kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
Privatizācijas aģentūras mājaslapā: www.pa.gov.
lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz
2014. gada 4. martam plkst.16.00 Privatizācijas
aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās
no plkst. 8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas
samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa
līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa
tālr.67021348.

Privatizācijas aģentūra pārdod trešajā
atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli
valsts dzīvokļa īpašumu Nr.16 Cēsu ielā 8,
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra
Nr.7054 900 0306. Izsoles sākumcena: 2959,57
eiro (Ls 2080), nodrošinājums 295,96 eiro (Ls
208), reģistrācijas maksa 35,57 eiro (Ls 25).
Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2014.
gada 21. martā plkst.16.00. Nodrošinājums un
reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma
iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā
kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
Privatizācijas aģentūras mājaslapā: www.pa.gov.
lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz
2014. gada 4. martam plkst.16.00 Privatizācijas
aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās
no plkst. 8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas
samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa
līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa
tālr.67021348.

Pirmais projektu iesniegšanas
termiņš 2014. gadā – 17. marts
Organizācijām un uzņēmumiem Eiropas
Savienības jaunajā izglītības, apmācības,
jaunatnes un sporta programmā „Erasmus+” ir
iespēja veidot neformālās izglītības jaunatnes
jomas projektus un pieteikties finansējuma
saņemšanai Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūrā šādos projektu veidos: mobilitātes
projekti, stratēģisko partnerību projekti jaunatnes
jomā un atbalsta jaunatnes politikas reformām
projekti.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
informē, ka 2014. gadā jaunatnes jomas
projektus programmā „Erasmus+” varēs iesniegt
3 reizes gadā:
Līdz 17. martam – jauniešu un jaunatnes
darbinieku mobilitātes projektus;
Līdz 30. aprīlim – jauniešu un jaunatnes
darbinieku mobilitātes projektus, stratēģisko
partnerību projektus jaunatnes jomā un jauniešu
un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās
projektus;
Līdz 01. oktobrim - jauniešu mobilitātes
projektus, stratēģisko partnerību projektus
jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes politikas
veidotāju tikšanās projektus.
Mobilitātes projekti jauniešiem un jaunatnes
darbiniekiem ietver jauniešu apmaiņas, Eiropas
Brīvprātīgo darbu un jaunatnes darbinieku
apmācības un sadarbības tīkla veidošanas
pasākumus. Šajos projektos jāiesaista vismaz 2
starptautiski projektu partneri.
Stratēģisko partnerību ietvaros var veidot
lielus starptautiskus vairāku gadu projektus, lai
radītu inovatīvas metodes un pieejas darbā ar
jaunatni vai risinātu aktuālas problēmas jaunatnes
jomā, piemēram, bezdarbu. Var veidot arī mazāka

mēroga projektus, piemēram, starptautiskās
jauniešu iniciatīvas, kas sekmē jauniešu līdzdalību
un uzņēmīgumu. Šajos projektos jāiesaista vismaz
2 starptautiski projektu partneri.
Atbalsta jaunatnes politikas reformām
projekti veicina strukturēto dialogu starp
jauniešiem/jaunatnes organizācijām un lēmumu
pieņēmējiem starptautiskā un nacionālā mērogā.
Iespējami nacionāli un starptautiski projekti, kuru
ietvaros var tikt rīkoti piemēram, semināri,
tikšanās, informatīvi pasākumi, debates u.c.
Projektu iesnieguma forma jeb e-forma angļu
valodā ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa
vietnē
angļu
valodā
http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/index_en.htm.
Vispārīga informācija latviešu valodā par
„Erasmus+” jaunatnes jomā, projektu iesniegšanas
kārtību un tulkota e-forma drīzumā būs pieejama
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv
2014. gadā par programmas „Erasmus+”
iespējām jaunatnes jomā tiks rīkoti informatīvie
pasākumi gan Rīgā, gan reģionos. Aktuālo
informāciju par pasākumiem meklējiet tīmekļa
vietnē www.jaunatne.gov.lv
un Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras sociālajos
tīklos.
Jaunajā „Erasmus+” programmā Latvijai
jaunatnes jomā atvēlēti ap 25 miljoni eiro 7 gadu
periodam.
Programmas vadlīnijas un detalizētāka
informācija:
http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/index_en.htm
Kontaktinformācija:
Iluta
Stepanova,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra,
Komunikācijas daļas vecākā referente. Tālr.: +371
67356251, iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
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Notikusi akreditācija Ērgļu
Profesionālajā vidusskolā
Aizvadītā gada nogalē Ērgļu Profesionālajā vidusskolā viesojās akreditācijas ekspertu komisija, lai
novērtētu skolas darbības kvalitāti un akreditētu divas jaunās izglītības programmas - AUKLIS un
JUMIĶIS. Lai pieņemtu lēmumu, tika veikta skolas pašvērtējuma un izglītības programmas
novērtēšana, sarunas ar izglītības procesā iesaistītajām personām - pedagogiem, izglītojamiem, kā arī
ar speciālistiem, vecākiem, sadarbības partneriem, vietējo sabiedrību. Akceptējot akreditācijas
komisijas iesniegto priekšlikumu, Izglītības kvalitātes valsts dienests apstiprināja aukļu un jumiķu
izglītības programmas, piešķirot Latvijā ilgāko iespējamo akreditācijas termiņu - sešus gadus. Šī
akreditācija apliecina, ka izglītības programmas atbilst augstākajiem standartiem.
I. Bērzkalna, Ērgļu Profesionālās vidusskolas sociālā pedagoģe

VPR skaidro: kāpēc biļešu cenas
autobusos pēc konvertēšanas uz
eiro kļuvušas par dažiem
santīmiem dārgākas

Līdz ar 2014. gadu, kad Latvijā ieviesta jauna
valūta - eiro, sabiedrībā izskanējuši jautājumi
saistībā ar biļešu cenu izmaiņām sabiedriskajā
transportā pēc to konvertācijas no latiem uz eiro.
Vidzemes plānošanas reģions un SIA
„Autotransporta
direkcija”
atgādina,
ka
starppilsētu sabiedriskā transporta biļešu cenu
konvertācija no latiem uz eiro bija izņēmuma
gadījums, uz kuru attiecas no citām pakalpojumu
sfērām atšķirīgi noapaļošanas principi.
2013. gada augustā Eiro ieviešanas procesa
Vadības komiteja, konsultējoties ar Patērētāju
tiesību
aizsardzības
centru,
akceptēja
Autotransporta direkcijas iesniegto priekšlikumu
- biļešu cenu noapaļošanā starppilsētu maršrutos
piemērot piecu centu soli.

Konvertējot biļešu cenas eiro valūtā, tās varēja
mainīties divu centu robežās - gan pieaugot, gan
samazinoties. Piemēram, ja biļetes cena ir 1,61
EUR vai 1,62 EUR, tā tika noapaļota līdz 1,60
EUR, savukārt gadījumā, ja biļetes cena ir 1,63
EUR vai 1,64 EUR, tā tika noapaļota uz 1,65
EUR.
Tāds lēmums pieņemts, lai sīknaudas aprite
tiktu pēc iespējas ierobežota, atvieglojot
transportlīdzekļu vadītāju - konduktoru darbu un
samazinot reisu kavēšanas riskus. Jāatzīmē, ka
līdz šim biļešu cenas starppilsētu maršrutos tika
noapaļotas līdz pieciem santīmiem, bet pirms
2012. gada 1. aprīļa - līdz 10 santīmiem.
Anita Āboliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģionā
Anita.abolina@vidzeme.lv
t. 29454752

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Grāmatvedības un finanšu nodaļa
sagatavojusi informāciju saviem klientiem par nodokļu likmju un atvieglojumu
summu izmaiņām, kas stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra. Tabulā ir redzami
piemēri, kā praktiski mainīsies nodokļu likmes, atvieglojumu summas u. c.

Nodokíu likmes un cita svaræga informÄcija
par nodokíiem 2014. gadÄ
MinimƗlƗ mƝneša darba alga
MinimƗlƗ stundas tarifa likme
MinimƗlƗ stundas tarifa likme pusaudžiem un darbiniekiem, kas pakƺauti riskam,
kuriem darba laiks ir 7 stundas dienƗ un 35 stundas nedƝƺƗ
UzƼƝmƝjdarbƯbas riska valsts nodeva
IedzƯvotƗju ienƗkuma nodoklis (IIN)
Neapliekamais minimums mƝnesƯ/gadƗ
Neapliekamais minimums pensionƗram mƝnesƯ/gadƗ
Atvieglojumi par apgƗdƗjamƗm personƗm mƝnesƯ/gadƗ
Atvieglojumi I un II grupas invalƯdam mƝnesƯ/gadƗ
Atvieglojumi III grupas invalƯdam mƝnesƯ/gadƗ
Atvieglojumi politiski represƝtai personai un nacionƗlƗs pretošanƗs kustƯbas
dalƯbniekam mƝnesƯ/gadƗ
Attaisnotie izdevumi par ƗrtniecƯbu un izglƯtƯbu
Ar IIN neapliekamais ienƗkums no lauksaimniecƯbas
IIN likme algota darba, saimnieciskƗs darbƯbas ienƗkumam
IIN no kapitƗla
IIN no kapitƗla pieauguma
IIN likme ienƗkumiem no augoša meža atsavinƗšanas izciršanai un tajƗ iegǌto
kokmateriƗlu atsavinƗšanas, ja meža apsaimniekošana nav saimnieciskƗs darbƯbas veids
MikrouzƼƝmumu nodoklis (MUN)
MUN likme, ja apgrozƯjums lƯdz 100 000 EUR
MUN likme, ja apgrozƯjums virs 100 000 EUR
UzƼƝmumu ienƗkuma nodoklis (UIN)
UIN atlaide par hektƗru lauksaimniecƯbƗ izmantojamƗs zemes
KritƝrijs auto vƝrtƯbai, lai tas tiktu atzƯts par reprezentatƯvu, EUR
PievienotƗs vƝrtƯbas nodoklis (PVN)
PVN standartlikme
PVN samazinƗtƗ likme
Apliekamo darƯjumu summa, no kuras jƗreƧistrƝjas par PVN maksƗtƗju
Valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas iemaksu likmes
VSAOI darba devƝja likme
Darba ƼƝmƝja likme
Darba ƼƝmƝjs – pensionƗrs darba devƝja likme
Darba ƼƝmƝjs – pensionƗrs darba ƼƝmƝja likme
Izdienas pensionƗrs vai valsts speciƗlƗs pensijas saƼƝmƝjs - darba devƝja likme
Izdienas pensionƗrs vai valsts speciƗlƗs pensijas saƼƝmƝjs - darba ƼƝmƝja likme
PašnodarbinƗtais
PašnodarbinƗtais - pensionƗrs
BrƯvprƗtƯgƗ likme pensijai
BrƯvprƗtƯgƗ likme pensijai, invaliditƗtes, maternitƗtes pabalsta, slimƯbas,
vecƗku apdrošinƗšanai
BrƯvprƗtƯgƗ likme mikrouzƼƝmumu nodokƺa maksƗtƗja darbiniekam
BrƯvprƗtƯgƗ likme mikrouzƼƝmumu nodokƺa maksƗtƗja darbiniekam - pensionƗram
BrƯvprƗtƯgƗ likme mikrouzƼƝmumu nodokƺa maksƗtƗja darbiniekam – izdienas
pensijas saƼƝmƝjam vai invalƯdam – speciƗlƗs pensijas saƼƝmƝjam

2014. gads
EUR
320 EUR
1,933 EUR
2,209 EUR

LVL
200
1,203
1,375

0,36 EUR

0,25

0,36

75/900 EUR
235/2820 EUR
165/1980 EUR
154/1848 EUR
120/1440 EUR
154/1848 EUR

45/540
165/1980
70 un
80/900
108/1296
84/1008
108/1296

64,03/768,35
234,77/2817,29
99.60 un
113,83/1280,59
153,67/1844,04
119,52/1434,26
153,67/1844,04

213,43 EUR
2845,74 EUR
24%
10%
15%
10%

150
2000
24%
10%
15%
10%

213,43
2845,74

9%
20%

9%
20%

14,23 EUR
50000 EUR

10
25424

14,23
36175,09

21%
12%
50000 EUR

21%
12%
35000

49800,51

23,59%
10,50%
20,16%
8,96%
21,79%
9,69%
31,06%
28,66%
25,16%
32%

24,09%
11%
20,68%
9,45%
22,35%
10,2%
32,17%
29,71%
26,6%
33,19%

34,09%
29,12%
31,48%

35,09%
30,13%
32,55%

2013. gads
pƗrrƝƷinƗts EUR
284,57
1,712
1,956

Ozolnieki
Latvijas Lauku konsultƗciju un izglƯtƯbas centrs
• Par
lēmumiem,
kas pieņemti, pamatojoties
uzkonsultƗciju
šo informāciju,
atbild tikai
Latvijas Lauku
un izglƯtƯbas centrs
sniedz
grƗmatvedƯbas
pakalpojumus
RƯgas ielƗ 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts,
visƗ un
Latvijas
teritorijƗ.
Par iespƝjuinformācijas
saƼemt
vienīgi
attiecīgās
lietotājs.
Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija
grƗmatvedƯbas pakalpojumus aicinƗm interesƝties
+371 63050220,
63007561, Fakss: +371 summas.
63022264
• Tabulā nav iekļautas visu LR nodokļuTƗlr.:
likmes
un atvieglojumu
LLKC centrƗlajƗ birojƗ Ozolniekos
E-pasts: admin@llkc.lv
un jebkurƗ no mǌsu 26 reƧionƗlajiem birojiem
MƗjas lapa internetƗ: http://www.llkc.lv
ŹŹŹŹŹŹ
UZMANƮBU! • Par lƝmumiem, kas pieƼemti, pamatojoties uz šo informƗciju, atbild tikai un vienƯgi attiecƯgƗs informƗcijas lietotƗjs.
• BukletƗ nav iekƺautas visu LR nodokƺu likmes un atvieglojumu summas.



KULTŪRAS AFIŠA

20. janvārī plkst. 16.00 pie Sausnējas novadpētniecības muzeja „Līdumi”
iedegsim atmiņu ugunskuru Barikāžu laika atcerei.
Laipni aicināti visi Barikāžu laika dalībnieki.
24. janvārī plkst. 17 00 Jumurdas pagasta saieta ēkā
KINOVAKARS. Filmas „Spārni mūs ceļ, nes un tura” demonstrējums.
Atgriezīsimies netālā vēsturē - 2013. gada 17. novembra pasākums Ērgļu saieta namā.
Laipni aicināti visi, īpaši jumurdieši, kuri ierunāja gaduskaitļus!
Vakara izskaņā brīvā laika pavadīšanas istabā novusa, galda futbola, gaisa hokeja
turnīri!
Ieeja ar ziedojumiem.
25. janvārī no plkst. 23.00 līdz 03.00 Ērgļu saieta namā
NAKTS DISKO BALLE
Ieeja – EUR 2
No 6. februāra līdz 15. martam Sausnējas saieta telpās
izstāde „Viss par un ap svecēm!”
9. februārī plkst. 14.00 Ērgļu saieta namā
ar koncertu viesojas DEJU GRUPA „DZIRNAS”
māksl. vad. Agris Daņilevičs
Atzīmējot Agra Daņiļeviča 50 gadu jubileju, 2013. gada 26. oktobrī Dzirnu deju skolas
telpās Agra dzimšanas dienas viesus priecēja Dzirnu profesionālais dejotāju sastāvs.
Izklaides programmu veidoja jauni un ne tik jauni deju numuri kopā ar Agri Daņiļeviču.
Iedvesmojoties no skatītāju atsauksmēm, tika lemts šo programmu papildināt un izveidot
izrādi, ko rādīt plašākai auditorijai un vest pie dejas mīļotājiem arī ārpus Rīgas.
Kā atzīst pats horeogrāfs: „Izrāde ir jautra, asprātīga. Esmu pārsteigts par saviem
dejotājiem un to humora dzirksti, ko viņos atklāju, šo izrādi veidojot. Man ir liels prieks, ka,
strādājot pie šīs izrādes, izdevās savienot pilnīgi dullas un šķietami neapvienojamas lietas.
„Barčikā” apvienotas dažādas deju tehnikas un žanri - rokenrols, nopietni un ne tik nopietni
tango, tautas deju un baleta elementi, kā arī baroka laika vēsmas. Jāsaka, ka „Barčika”
kokteili veido ārkārtīgi dažādas komponentes, kas kopā veido aizraujošu un asprātīgu dejas
izrādi. Tieši pateicoties šiem kontrastiem, izrāde ir ieguvusi savu gaisotni un vienreizību.”
Biļešu cenas: EUR 7 ( 4,92 Ls) un EUR 5 ( 3,51Ls)

SVEICAM

Apsveicam!
Apsveicam ērglēniešus,
sausnējiešus un
jumurdiešus nozīmīgās
dzīves jubilejās!
Mārīte Kursīte
Anita Baltpurviņa
Dzintra Fetinga
Helēna Piziča
Anita Valdmane
Henrihs Vuškāns
Pranciška Kvante
Jānis Nusbergs
Lidija Bitmane
Tatjana Dāvidniece
Maiga Trumekalne
Jāzeps Zaltāns

Kopīgo dzīves ceļu sākot,
DITU un MĀRTIŅU
RIEKSTIŅUS!

Pateicība
Gribam pateikt milzīgu paldies
visiem, kas piedalījās ugunsgrēka
dzēšanā
Sausnējas
pagasta
„Ābelītēs” pagājušā gada 13.
decembrī. Paldies visiem labajiem
cilvēkiem, ka nebijāt vienaldzīgi un
palīdzējāt saglābt māju, lai tā
nenodegtu pilnībā. Gribam pateikties arī visiem, kas mūs pēc
ugunsgrēka atbalstīja gan morāli,
gan savu spēju robežās arī materiāli.
Pateicoties arī Jūsu atbalstam,
pašlaik esam tikuši zem jumta, un
ziemas vidū tas ir ļoti svarīgi. Lai
visiem jauks šis Zirga gads!

14. februārī plkst. 18.00 saieta telpās „Līdumi”
tematiskā pēcpusdiena „Pār zemi mīlestība valda”
15. februārī Jumurdas pagasta saieta ēkā
Valentīndienas deju parāde
Koncertā piedalās Ērgļu novada deju klubs „Vizbulīte”
15. februārī plkst. 21.00 Ērgļu saieta namā
Mīlestības balle
Tuvojoties gada karstākajiem un mīļākajiem svētkiem Valentīndienai, mīla pamostas
ikvienā. Tā sagādā jaunus pārsteigumus gan tiem, kam jau ir otra pusīte, gan tiem, kuri vēl
atrodas sava dvēseles radinieka meklējumos. Šogad Amora bultas varēs ķert grandiozā
Mīlestības ballē.
Pasākumā ikvienu gan ar liriskiem, gan roķīgākiem un pavisam trakiem mūzikas ritmiem
priecēs Pēteris Leiboms, ar dažādu atrakciju palīdzību mīlu balles viesos modinās aktīvi
Amoriņi, kuri vakara gaitā būs sastopami gan īpašā fotostūrītī, gan deju zāles laukumā.
Pārīšiem un tiem, kuri būs ieradušies, lai atrastu savu īsto un vienīgo, būs iespēja piedalīties
tematiskās spēlēs un konkursos. Mīlestība, prieks, smiekli, karsti acu skati un kaislības
virmos visapkārt!
Nevilcinies un, jau sākot ar 1. februāri, rezervē galdiņu, un iegādājies biļeti gan sev, gan
draugiem! Biļetes cenas: vienai personai - EUR 3, pārim - EUR 5.
Dalīsimies mīlestībā kopā!
22. februārī plkst. 16.00
filmas „Ghetto Games” demonstrējums
To plānots demonstrēt vienlaicīgi 100 vietās visā Latvijā. Arī Ērgļos.
Kas tas ir Ghetto Games? Ghetto Games šobrīd ir lielākā ielu kultūras un jauniešu
kustība valstī. Zem Ghetto karoga tiek organizēti teju 70 pasākumi sezonā. Tūkstošiem
jauniešu ir iespēja pozitīvā vidē regulāri sportot un veselīgi pavadīt laiku. Ghetto Games
misija ir izveidot ielu sporta un kultūras platformu Latvijā, kur jauniem cilvēkiem būtu
iespēja izpaust sevi, attīstīt savu personību, augt fiziski, morāli un radoši, iekļauties
pieaugušo statusā, veidojot veselīgu sabiedrību un labu vidi. Visi šīs ielu kultūras darbības
mērķi ir pielāgoti mūsu galvenajam uzdevumam - sakārtot vidi ap sevi un padarīt pasauli
labāku! Vienīgā panākumu atslēga ir smags darbs un mērķtiecība!
Mēs vienojam cilvēkus ar sirdslietām, kuras dara brīvus. Ghetto ir mūsu visu brīvība!
Ieeja brīva.
9. martā plkst. 13.00 Ērgļu saieta namā
Muzikāls uzvedums „VIŅŠ UN VIŅA” („ELLE ET LUI”)
Vairāki saksofoni un klavieres, ģitāra un vijole, elektronika un Frederika Ormēna
šarmantā balss - tas viss veidos atraktīvu un sirsnīgu, mūsdienīgu un mūžsenu stāstu
romantiskā koncertā „Viņš un Viņa”, kurā muzicēs franču saksofonists un komponists
Freds Ormēns (Fred Hormain) un viņa sieva, saksofoniste, Rīgas saksofonu kvarteta
„NEXT” bijusī dalībniece Ilze Lejiņa. Duets ”Viņš un Viņa” ir skaists francūža un latvietes
mīlas stāsts. Viņa nāk no Rīgas, viņš - no ciemata Francijā, viņu ceļi krustojas… Kopā viņi
spēlē kopš pirmās satikšanās dienas, un viņu romantiskais stāsts turpina plaukt dažādās
Eiropas vietās - Beļģijā, Vācijā, Polijā, Luksemburgā… Duets jums atskaņos franču
melodijas, kuras dziedājuši labi pazīstamie dziedātāji Montāns, Piafa, Dasēns, Brasēns,
Trenē, Aznavūrs, Geinsbūrs, Beko, Brels un daudzi citi, kā arī baudīsiet pa kādai pazīstamai
latviskai melodijai.
Biļešu cena EUR 4, 27 ( 3,00 Ls), skolēniem un pensionāriem EUR 2,13 ( 1,50 Ls).

Ābelīšu ģimene Sidrabiņos

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu
iesniegšanu programmas „Lauku
programmas attīstības pasākumi” aktivitātē
„Tūrisma pakalpojumu dažādošana”
Projektu iesniegšanas kārta aktivitātei „Tūrisma pakalpojumu dažādošana” atvērta no 02.01.2014.
līdz 31.01.2014.
Kopējais pieejamais publiskais finansējums 890 000 EUR.
Atbalsta pretendents var būt zemnieku saimniecība, fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību,
vai komersants – visi tie, kas jau gūst peļņu no uzņēmējdarbības tūrismā un jau aktīvi īsteno tūrisma
pasākumus.
Pasākuma mērķis ir attīstīt un pilnveidot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un
infrastruktūru.
Tūrisma pakalpojumu dažādošanas aktivitātes īstenošanā ir iespējams veikt dažādas darbības:
peldvietu labiekārtošanu, aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveidi vai labiekārtošanu, rotaļlaukumu,
atrakciju, zirgu izjāžu laukumu (izņemot būves), veloceliņu izveidi vai labiekārtošanu un citas.
Projekta īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projektu iesniegumu apstiprināšanu.
Pretendentu izvērtēšanā tiks ņemta vērā katra pretendenta atbilstība noteiktajiem kritērijiem, projekta
ideja un atbilstība izvirzītajam mērķim.
Vairāk:
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turismaaktivitasu-veicinasana/

„Ērgļu Novada Ziņu” izdevumā Nr. 12 (84) ievietotās
krustvārdu mīklas atrisinājums:
Horizontāli: 1.Skausts. 5.Muarē. 7.Elsas. 10.Irbe. 11.Embrijs. 12.Geka. 13.Kedas.
16.Palsa. 21.Nitinols. 22.Saksauls. 23.Ogleklis. 25.Skrīveri. 26.Sesks. 29.Ikars. 30.
Skava. 35.Ieva. 36.Traheja. 37.Lira. 38.Avens. 39.Piala. 40.Skaista.
Vertikāli. 1.Sēnes. 2.Aisbergs. 3.Skaitlis. 4.Sepse. 5.Morze. 6.Aleja. 8.Sigma. 9.Sakss.
13.Kantons. 14.Dateles. 17.Laucesa. 18.Abscisa. 19.Colla. 20.Ekers. 24.Siknauda. 25.
Sirsenis. 27.Efeja. 28.Klase. 31.Kolba. 32.Virza. 33.Atoss. 34.Rampa.

Sofija Emīlija Pula
mirusi 87. mūža gadā;

Arvīds Smeilis
miris 66. mūža gadā;

Roberts Gruduls
miris 87. mūža gadā;

Jānis Bičevskis
miris 81. mūža gadā.

IZDEVĒJS – ĒRGĻU NOVADA DOME
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840, tālr. 64871231
E-pasts: info@ergli.lv. Materiālus apkopoja: I. Daugiallo.
Iespiests: SIA “ERANTE”, Madonā, Saieta laukums 2. Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Metiens 550 eksemplāri.
Par rakstu saturu, stilu un sniegtās informācijas precizitāti atbild autors.
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